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FORORD 

Breenes erosjon mot underlaget har gjennom årrekker resultert i en stadig strbm 

av slamrikt vann samt transport av sand, grus og stein ut fra fjellområdene i vårt 

land. Navn som Mjblkedalen, Leirdalen osv. har naturligvis sin opprinnelse i det 

slamrike vannet som er typisk for vå're breområder. Hittil har slammet ikke 

voldt særskilt store bekymringer, bortsett fra at noen turisthytter kanksje har 

hatt vanskeligheter med å skaffe seg krystallklart drikkevann. Dette forhold hol

der nu på å forandre seg etterhvert som vannkraftingeniorene ser seg om etter 

nye og hoyereliggende nedslag sfelt. For framtidig kraftproduksjon begynner nem

lig breelvens materialtransport å bli gjenstand for en okt intere s se. Fra å være 

et interessant innslag i landskapets utvikling og således nesten bare av interesse 

for geomorfologer og geografer, begynner de slamrike breelvene nu å skape tek

niske problemer. Slammet vil komme til å slite sterkt på turbinene, mens grus 

og stein kan skape problemer i tunneller og magasiner. Av denne grunn har Vass

dragsvesenet satt igang detaljerte undersokelser ved 6 utvalgte breelver, 4 i Syd 

Norge og 2 i Nord Norge, for å skaffe materiale til vurdering av de tekniske for

holdsregler som kan bli nodvendige ved utnyttelsen av breelvene. 

Foreliggende rapport er nr. 2 i en serie som ble started 1969. Tidlige re år s 

slamunder sbkelser ble inkludert i Brekontorets årlige mas sebalanse -rapporter; 

men ifjor ble resultatene av slamundersokelsene skilt ut som en egen rapport. 

Bearbeidelsen av de innsamlede prover og tilretteleggelsen av re sultatene skjer i 

samarbeid mellom Vassdragsvesenet og Naturgeografiska Institutionen vid Stock

holms Univer sitet. Man er nemlig på vitenskapelig hold sterkt intere s sert i den 

erosjon som breene utforer, og dette er grunnen til at Stockholms Universitet så 

sterkt har engasjert seg i de nor ske slamundersokelsene. 

Innsamlingen av prbver fra de utvalgte breelvene er foretatt av sommerassisten

ter , ve sentlig studenter, på liknende måte som tidligere. Etter filtrering på 

stedet er provene sendt til Oslo for laboratoriebehandling. Deretter er bearbei

delsen foretatt dels i Oslo dels i Stockholm. Beskrivelser og vurderinger samt 

tabeller og diagrammer finnes i denne rapport for hver enkelt bre og i innholds

fortegnelsen framgår det hvem som har utfort arbeidet i hvert enkelt tilfelle. 

Teksten er renskrevet og tilrettelagt for offsetreproduksjon av fru A. Hertzberg, 

tegner B. Braskerud har rentegnet diagrammene og R.le Maire Amundsen har 

gransket det engelske sammendraget. Rapporten er sålede s re sultat av et team

work og utgis både som en rapport fra Hydrologisk avdeling i Oslo og som et 

nummer i serien Forskningsrapporter fra Naturgeografiska Institutionen i Stock

holm. 
Oslo i november 1971 

Gunnar Ostrem 
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INNLEDNING 

Materialtransportunder sokelsene i nor ske brevas sdrag utfore s i et samarbeid 

mellom Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen og Naturgeografiska Institu

tionen ved Stockholms Univer sitet. Den ve sentlig ste del av datainnsamlingen be

ko ste s av NVE. Per sonell fra Stockholms Univer sitet fore står bearbeidelsen av 

di s se data. Under sbkelsene har både et prakti sk og et vitenskapelig siktemål. 

Slamtransportundersokelsene har foregått siden 1967. Foreliggende publikasjon 

er den andre i den selvstendige serie av rapporter om slamtransportunder sbkel

sene ved noen utvalgte brevassdrag i Norge. Disse rapporter gjengir midlertidi

ge re sultater av det lOpende arbeid for hvert år. Hensikten er å meddele re sul

tater raskt ettersom arbeidet skrider frem. På et senere stadium, når under

sbkelsene er mer komplette, gis det mulighet for å bearbeide det foreliggende 

innsamlede materiale mer fullstendig og i en stbrre sammenheng. Mange av de 

refererte undersokelser kan betraktes som deloppgaver som utfores innenfor 

rammen aven st0rre undersokelse og presenteres derfor som selvstendige ka

pitler i disse rapporter. Hver rapport er også ment å kunne leses uavhengig av 

tidligere års rapporter, det er derfor tatt med en del utfyllende summariske 

beskrivelser som nodvendigvis må bli repetisjon fra år til år. 

Norske hoyfjellsområder har i de senere år i stadig stigende grad kommet i be

traktning som potensielle kraftutbygginsområder. I disse områder finnes et be

tydelig antall breer. Vassdrag som har sitt utspring og vesentligste tilskudd i 

form av smeltevann fra breer er ofte sterkt materialfbrende. Dette skyldes at 

breene kontinuerlig er aktive i å erodere på sitt underlag og at slikt erodert ma

teriale stadig tilfores vassdragene med smeltevann fra breene. Uten tvil forer 

brevassdrag i Norge generelt langt stbrre mengder materiale pr. volumenhet 

vann enn vassdrag som ikke er preget av avrenning fra breer. Brevas sdrag har 

et egenartet regime karakterisert ved store sesongmessige og dognlige vann

foringsvariasjoner. Mange brevassdrag har en sterk gradient samtidig med at 

avrenningen ofte er intens. Dette medfOrer at slike vassdrag har langt storre 

evne til å bære med seg erodert rna teriale enn vas sdrag med tilsvarende år s

vannmengder, men en jevnere avrenning. 

I utnyttelsen av brevas sdrag til kraftutbygging vil den sterke materialtransport

en, spesielt av finkornet materiale, by på et problem. Berggrunnen i de fleste 

breområder består av harde bergarter og det transporterte materiale er frag

menter av disse. Driftsanlegget ved vannkraftverk kan påfores vesentlig slitasje 

og skade hvis sterkt materialbelastet vann benyttes direkte som driftsvann. I 
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tillegg må en regne med betydelig sedimentasjon av materiale i andre deler av 

anlegget. Selv brevann som har gått gjennom naturlige sedimentasjonsbasseng 

kan inneholde betydelige mengder med små fraksjoner av harde mineraler. 

Som grunnlag for vurderinger og beregninger i forbindelse med planleggingen av 

kraftverk drevet på smeltevann fra breer, har det siden 1967 vært utfort slam

transportunder sokelser ved noen utvalgte brevas sdrag i Norge. Under sokelsens 

siktemål har vært å be stemme storreisen, sammensetningen og variasjonene i 

slamtransporten i disse vassdrag. Hittil viser undersokelsene at det er store 

ulikheter i materialtransporten fra de forskjellige breer. Videre varierer tran

sporten fra en og samme bre betydelig fra år til år. For skjellene er såvidt 

store at en ikke kan angi pålitelige tall for hvilke gjennomsnitts- og maksimal

transporter som kan forventes i de undersokte vassdrag. Det er derfor nodven

dig å soke å finne forklaringer til forskjellene i transport fra en tid til en annen 

og fra sted til sted ved studier av de naturprosesser som virker bestemmende 

for variasjonene. Den vitenskapelige interesse i undersokelsene knytter seg til 

disse sporsmålt. Forst ved en forståelse av bakgrunnen for variasjonene vil en 

være i stand til å ekstrapolere resultatene av undersokelsene til aktuelle breom

råder forovrig. 

De fysiske pro se s ser som virker utformende på landskapet; ero sjon, videre

transport og avsetning av det eroderte materiale, er sentrale studieobjekter 

innenfor geomorfologien og be slektede vitenskaper. 

De materialmengder som måles i transportfasen umiddelbart foran breene er 

et re sultat av breerosjonen. De innsamlede måledata kan danne et utgang spunkt 

for å vinne forståelse om breerosjonen under de fysiske forhold som råder i nå

tiden samt belyse materialtransportprosessen under de hoyst egenartede forhold 

som eksisterer i forbindelse med breområder på våre breddegrader. For å opp

nå mer viten må en imidlertid gjore undersokelsene mer nyansert og bearbeide 

det innsamlede materiale mer fullstendig. Dette er et fremtidig siktemål. En 

slik virkelig forståelse av prosessene vil, som sagt, kunne gi et mer pålitelig 

grunnlag for vurderinger og beregninger av praktisk intere s se. 

Kartet på side 5 viser beliggenheten av observasjonsstasjonene. Ved hver av 

de breer hvor det foregår materialtransportundersokelser utfores det også mas

sebalanse studie r og meteorologi ske observasjoner. Re sultat fra mas se balanse

unde r sokelsene publi sere s separat, se serien: Gla siologi ske under sokelser i 

Norge. Forskjellige bretyper beliggende under ulike geologiske og klimatologis

ke forhold er repre sentert i under sokelsene ved den geografi ske spredning ob

servasjonsstasjonene har. Hver observasjonsstasjon er bemannet aven eller 
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fler studenter i stor stedelen av avrenning s se songen, vanligvis fra begynnelsen 

av juni til ut i september. Grunnlaget for materialtransportundersokelsene er 

innsamlede vannprover og registreringer av vannstandsvariasjoner i vassdra

gene fra breene. Vannprovene tas i l liter s plastflasker nedenfor turbulente 

strekninger i elver der vannet er samlet i ett konsentrert lop foran brefronten. 

Ved tre av de undersokte brevassdrag er dette provetagningssted samtidig be

liggende ved innlopet til et vann. I disse tilfeller tas det også prover ved utlopet 

av vannene. Prover tas under normale forhold 4- 6 ganger dognlig og i tidsrom 

med sterkt stigende vannforing eller under flomsituasjoner, hver time. 

Vannprovene filtrere s og hver får et identifikasjonsnummer, derefter sende s de 

filtrerte prover til Oslo for brenning og veiing. 

Vannforing svariasjonene ved hvert prove sted registrere s ved avle sning på et 

vannmerke og de fleste steder også på en limnigraf som supplement. 

På grunn av den store datamengden som skal bearbeides på ulike måter over

fores storstedelen av de observerte data til hullkort på kontoret slik at det er 

mulig å benytte EDB teknikk i beregningsarbeider og sammenstillinger. Arbeid 

pågår med også å gjore tidligere års observasjoner tilgjengelig for databehand

ling. Hittil er det utviklet to regnemaskinprogram for bearbeiding av data. Ved 

hjelp av det ene "VHBA 2", beregner og skriver maskinen ut slamtransport og 

vassfaringen for hver hele time i observasjonssesongen og summerer disse opp

lysninger for hvert dogn. Dette program er beskrevet i forrige års rapport 

(Ekman, 1970). Det andre programmet "PTVVS" er be skrevet på et annet sted i 

denne rapport. Dette programmet plotter de observerte data grafisk og skal inn

til videre tjene til å lette gjennomgåelsen av observasjonene for feilsaking og 

supplering. 

Under sokelsene er enda på et stadium hvor re sultatene reiser fler spor smål enn 

de som blir besvart. Hittil har studiene vesentlig vært konsentrert om å bestem

me materialtransporten fra de undersakte breer fra år til år. Hoveddelen av da

tainnsamlingen vil fortsatt beskjeftige seg med dette. For 1970 har en i tillegg 

gått igang med å bestemme kornstorrelsesfordelingen og mineralsammenset

ningen av det transporterte materiale. Resultatene av dette arbeid presenteres 

i denne rapport. Det er imidlertid også meningen og utfore en del tilleggsunder

sokelser for å sake å belyse erosjonsprosessen og andre deler av transportpro

sessen samt avsetningen av materiale. Derved skulle en muligens også komme 

nærmere en forståelse av årsakene til de observerte variasjoner i starrelse og 

sammensetningen av materialtransporten. 
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EN METODUNDERSOKNING VID NIGARDSBREEN 

Under sokningens syfte 

Under sommaren 1970 utforde vi i sarnarbete med Norge s vassdrags- og elektri

sitetsvesen (hadanefter forkortat NVE) samt Naturgeografiska institutionen i 

Stockholm en undersokning fOr att soka faststalla det enskilda slamprovets re

pre sentativitet i forhållande till den verkliga slamforingen i en glaciaralv. 

Faltarbetet utfordes under juni månad vid Nigardsvatnet, vars huvudsakliga 

vattentillforsel harror ifrån Nigardsbreen. Undersokningen utfordes som ett 

trebetyg sarbete i naturgeografi vid Stockholms Univer sitet, och foljande rapport 

ar ett sarnmandrag av detta. 

Vi hade två huvudsyften med vår under sokning. For det forsta ville vi studera 

det enskilda slamprovets repre sentativitet med avseende på variationer i alvens 

tvarsnitt och fluktuationer i tiden. Dessutom onskade vi undersoka, om det 

fanns något samband mellan olika diametrar på instromningsoppningen hos prov

flaskorna och slamkoncentrationen i proven. 

Frågestallningen om det enstaka slamprovets representativitet har accentuerats 

i och med att NVE har borjat med databehandling av re sultaten från sina slam

provtagningar. Detta innebar namligen att datamaskinen vid utrakningen av 

slammangden interpolerar ratlinjigt mellan de varden på slamkoncentrationen, 

som erhålls vid analysen av NVE's rutinprov. Om dessa rutinprov, som tages 

4- 6 gånger dagligen, icke skulle vara repre sentativa, får man alltså utraknat 

en felaktig slamkoncentration under hela den tid som forflutit mellan provtag

ningarna. Vid hog vattenforing, med åtfOljande hog slamtransport, kan man 

harigenom fei relativt stora feI i den beraknade totala slamtransporten i alven. 

(Se aven Ekrnan, 1970, sid. 11-14). 

Metodik vid våra undersokningar av slamtransporten 

For provtagningen anvande vi oss dels av vanliga en-liters plastflaskor och 

dels aven djupintegrerande provtagare, som vi aven utnyttjade som punktprov

tagare. 

Plastflaskorna fanns med tre olika instromningsoppningar 50, 34 samt 19 mm 

diameter. Pei så satt fick vi tre provtagare med skiida fyllningstider och kunde 

dei undersoka deras eventuella bet ydelse. Vid provtagningen fordes flaskan ner 

til onskat djup under vattenytan samt med en vinkel pei 45 0 mellan flaska och 
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vattenyta. Denna vinkel bor ge de minsta storningarna under vattnets in- och 

luftens utstrommande. 

Den integrerande provtagaren be stod aven vanlig en-liter s plastflaska, i var s 

lock det var inborrat två massingsror . Ett instromningsror med en _invandig 

diameter av 6, O mm och strax ovanfor detta ett utstromningsror med en invand

ig diameter av 4,5 mm (fig. 2 ). Vid provtagning placerades flaskan horison

tellt i en slag s fasthållningsanordning, vilken var for sedd med ett roder, fOr 

att apparaten lattare skulle kunna hållas mot stromriktningen. På denne fast

anordning kan sedan, beroende av djupet på provtagningsplatsen, onskat antal 

lattmetallstanger fastskruvas och provtagaren fores sedan med handkraft upp 

och ner i vattnet. 

Fig. 2 Den så kallade 
integrerande provtaga
ren under nedforning . 

The integrating samp
ler before submergence. 

Felkallor vid provtagningen 

Om in te provtagningsflaskan tages upp direkt nar den ar fylld kan man tankas få 

en overrepresentation av slam (Hjulstrom, 1935, sid. 386). 
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Vid provtagning med integrerande provtagare bor man tanka på att flaskan eJ 

fylles till mer an 800 milliliter, då genomstromning av vatten måste undvikas. 

Man kan då namligen befara att en viss sedimentation av det suspenderade ma

terialet kan hinna ske inne i flaskan. Provet skulle darigenom få en overrepre

sentation av slam i forhållande till sin uppmatta vattenvolym. 

Några andra felkallor i samband med provtagning och filtrering, ar det material 

som går fOrlorat genom att bli kvar i provtagningsflaskan samt i matglaset, som 

anvande s fOr att få reda på provets exakta volym. Detta skulle delvi s kunna und

vikas genom anvandande av graderade provtagningsflaskor. 

Statistisk bearbetning av resultaten 

Vid redovisningen av resultaten från de olika provtagningsserierna, har vi fOr 

att eventuellt kunna urskilja någon trend i materialet aven utfart vissa statistis

ka berakningar. Vid under sokningen av slammets fordeining i alvfåran har det 

arimetiska medeivardet (M) utraknats. Då det galler studiet av slammets for

delning i tiden samt vid jamfOreise mellan olika instromningsoppningar, har for

utom medelvardet aven standardavvikeisen (S) beraknats. Des sutom har fOr de s

sa provserier en regressionsanalys utforts och en regressionslinje for varje 

provserie inlagts. Regressionslinjen kan sagas visa ett lOpande medelvarde på 

slamkoncentrationen under den tidsperiod som provserien omfattar och visar 

alltså den eventuella trenden hos slamforingen under det aktuella tidsavsnittet. 

Provtagning splatsernas lage och utseende 

I anslutning till de platser vid Nigardsvatnets inlopp och utI opp dar NVE tar sina 

rutinprover, utforde vi en stor del av våra undersokningar. Aven vid bron, dar 

alven lamnar Nigardsvatnet, tog s en del prover. 

Provtagningsplatsen vid inloppet ar belagen cirka 200 m nedanfor den nuvarande 

iskanten. Glaciaralven har på denna korta stracka hela tiden rort sig i en rela

tivt trång sektion och under kraftig turbulens. Vid sjalva provtagningsplatsen 

breder alven ut sig något och har finns gott om block och stenar ackumulerade. 

Bron ligger precis vid alvens utflode ur Nigardsvatnet. Man har har haft en 

nastan laminar stromning av vattnet genom sjon (dock kan vis sa tathets strom

mar forekomrna), men då alven åter trangs ihop i en smalare sektion, med en 

del grova stenar lang skanterna och botten, återgår stromningen snabbt till ett 

mera turbulent forlopp. Vid sjalva bron kan man eventuellt saga att vattnet ar 
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nastan laminart, åtminstone ar det fortfarande fråga om ett strommande och ej 

stråkande vatten. Det vill saga att vattenhastigheten ar lagre an våghastigheten. 

Provtagningsplatsen vid utloppet ligger cirka 75 m nedanfOr bron och alltså i 

ett starkt turbulent vatten. Lika kraftig omrorning av vattnet som vid inloppet 

ar det dock icke fråga om. 

Slammets fOrdeining i alvfåran 

Det ar graden av turbulens, som ar avgorande for ett vattendrags formåga att 

hålla material i suspension. Att den av gravitationen normalt orsakade vertika

la skiktningen skulle ute bli vid kraftig turbulens ar dock ej helt riktigt. En okad 

turbulens medfor i och for sig en utjamning i vertikal led av material mindre an 

en viss kornstorlek. Men samtidigt okar mojligheterna for grovre partiklar att 

lamna bottenskiktet och på så satt bidra till att en vertikal skiktning bibehålle s. 

Frågan ar nu om dessa grovre partiklar kan anses representativa for alvens 

transport av suspenderat material. Detta frågetecken, samt det faktum att 

grovre partiklar normalt har en lagre hastighet an det omgivande vattnet, bor 

innebara att vattendragets något storre materialtransport mot bottnen ar av min

dre bet ydelse . 

Det forhållandet att rutinprover normalt tage s vid stromfårans kant, gor det 

också intre ssant att studera slammets fordeining tvar s over alven. Bet ydelsen 

av kraftigare turbulens och grundare forhållanden vid alv kanten kan har stallas 

mot bet ydelsen av den normalt hogre vattenhastigheten mitt i alven. 

Provtagningsplatsen vid inloppet kannetecknas aven flack profil med sin karak

tar till stor del be stamd av lo st liggande stenar, vilket medfor att de snabbt 

andrar utseende. Detta måste betraktas som en nackdel vad det galler provtag

ningens tillforlitlighet. Nu har emellertid den retirerande iskanten avslojat ett 

flertal lampliga platser fOr den fortsatta provtagningen. Har finns t. ex. en i

deali sk plats cirka ZS m ovanfor den nuvarande provtagning splatsen. Dar skulle 

aven en limnigraf kunna placeras. 

Vid en jamforeise mellan tre skilda provtagning splatser i alvens lang sled an

vande s den ovan namnda platsen, provtagning splatsen och en plats cirka 50 m 

nedanfor provtagningsplatsen. Proven togs vid de olika platserna så att ungefar 

samma tvarsektion vatten undersoktes varje gång. Resultaten av dessa under

sokningar visade på en god overensstammeise mellan de skiida provtagningsplat

serna. Det synes således som om rutinproverna mycket val skulle kunna tagas 
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vid den oversta platsen, dar alvens lopp också ar utomordentligt valdefinierat. 

Som ett led i undersokningen av slammets fordeining i alven blandades tre dl 

metylenblått med 10 l vatten och hallde s i alven cirka 25 m ovanfor den" gamla" 

provtagningsplatsen. Det faktum att fargen snabbt spred sig mycket val over he

la alven vi sade att har rådde mycket god omrorning och att några fundamentala 

olikheter i det suspenderade materialets fordeining har ej torde existera. 

På grund av den hoga vattenforingen kunde vi inte som tankt var tacka hela yt

profilen med slamprovtagning, utan endast en liten del narmast den norra strand

en. Enligt resultaten av våra undersbkningar existerade i denna del av alven 

stora skillnader i slamkoncentration. Vissa prov kunde i några fall avvika upp 

til 6010 från provseriernas medeivarden. Att det i dessa stora avvikelser finnes 

en del icke representativt material kan dock antas. Provtagningsplatsens utseen

de inverkade har också sakert negativt. 

En jamforeise av samtidiga yt- och bottenprover, tagna 10 cm under vattenytan 

respektive 15 cm ovan bottnen, redovisas på fig. 3. Tydligt kan har ses en all

mant hogre slamhalt i bottenproven. Bet ydelsen av detta får dock vagas mot den 

lagre vattenhastigheten narmare bottnen och den dar storre sannolikheten vad det 

galler forekomsten av grovre partiklar (se t. ex. det for sta bottenprovet vid vat

tenståndet 1,95 m). 
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Fig. 3 Jamforeiser mellan 
samtidiga yt- och bottenpro
ver vid inloppet. 

Cornparison between surface 
and bottorn sample s . 

Q .. 25m3/sek. 
Bottleneck opening (9) = 34 mm 

For provtagning av ytprofilen vid bron konstruerades en provtagare av lattme

tallstanger , som mojliggjorde en samtidig provtagning med 7 st. flaskor (fig.4 ). 

Som ett typiskt exempel på slammets fordeining vid bron kan ses fig. 5 . Detta 

for sok tillgick så, att direkt efter provtagning med" samtidigprovtagaren" tog s 

prover med den integrerande provtagaren i vertikalled, så att nastan hela alv-
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Fig. 4 Samtidigprovtagaren fOrevisa s p å bron. 

A construetion for simultaneous sampling. 

profilen tackte s upp. Den integrerande provtagarens allmant storre slaminne

håll och den tydliga trenden med lagre slamkoncentration mot alvens strander 

ar resultat, som man kunde vanta sig med tanke p å den har relativt lugna strom

ningen. En vertikal skiktning av det suspenderade materialet finns tydligen vid 

bron, och likaså tycks den hogre ha stigheten i alvens mitt har ha bet ydelse . 

Den vid bron anvanda "samtidigprovtagaren" kunde med vi ssa svårigheter an

vandas aven vid provtagning splatsen vid utloppet. 

Att en hogre slamhalt i båda fallen finns i alvens m i tt bor noteras och jamforas 

med forhållandena vid bron. Om en sådan fordeining av slammet skulle vara 

normalt, vore detta olyckligt, då provtagning splatsen ar belagen vid alvkanten. 

Ur re sultaten av de under sokningar vi gjorde ang å ende det suspenderade mate

rialets fordeining i vertikalled vid denna provtagningsplats , kan ingen vertikal 

skiktning utlasas. Det transporterade materialet ar har tydligen finare och jamn

kornigare. 

Liksom, och på samma satt, som vid inloppet gjordes har undersokningar av 

slamkoncentrationen på ski Ida stallen i alvens langsled. Resultaten från dessa 

under sokningar vi sar en an mindre skillnad an vid inloppet. Detta skulle kunna 

tyda på att aven har ar provtagning splatsens lage av mindre bet ydelse (med re-
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Fig. 5 Overst: Ett exempel på 
slammets fordeining vid bron. 
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Above: Distribution in the river 
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at Q • 25,8 m 3/sec. 
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fordeining i ytprofilen vid utlop
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Below: Distribution of silt at two 
occasions in surface cross-sec
tion at the outlet sampling site. 

3 
18,4m/sek ø . 34 mm 

10,7 m 3/sek ø • 34 mm 

servation for att vi hela tiden holl o ss lang s alvkanten) . 

Slammets fordelning i tiden 

Vid matningar av hastigheten hos rinnande vatten marks att denna varierar kring 

ett visst medelvarde på ett rytmiskt satt. Detta fenomen, nara beslaktat med 

turbulens, har kallats pulsering. Avståndet mellan två hoga varden (hogre has

tigheter) tycks variera avsevart mellan olika vattendrag, formodligen i takt med 

turbulensen. Frågan ar nu, om det ar detta fenomen, pulseringen, eller turbu-

lensens fluktuationer som ar den huvudsakliga orsaken till slammets of ta utom

ordentligt oregelbundna fordelning i tiden. En faktor som pekar på ett direkt 

samband med turbulensen ar att både den (Matthes, 1947, sid. 256) och slam

koncentrationen (se t. ex. Tornås, 1969, sid. 107) varierar kraftigast vid sti

gande vattenstånd. Formodligen ar det så, att i detta och liknande turbulenta 

vatten ar det turbulensen som dominerar over en eventuell pulsering. vilket i 

så fall skulle medfora, att någon transport av slam i "regelbundna vågor ll h~r 

ej forekommer. 
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Snabba variationer i slamhalt forekommer dock. Dessa ar markbart storre vid 

inloppet an vid utloppet. Detta ar ej helt beroende av den kraftigare turbulensen 

vid inloppet, utan också av det faktum att dar aven finns ett mycket mer osor

terat material an vid utloppet. Detta ar for stås or sakat av den naturliga sorte

ring, som sedimentationen i sjon innebar. 

Ett tekniskt hjalpemedel som kan visa sig vara mycket vardefullt for att losa 

pro blemet med slammets variationer i tiden, ar en automati sk grumlighetsma

tare som bygger på principen fotometer . Aven om det vi sar sig att denna ej går 

att kalibrera, så att den verkliga slamkoncentrationen direkt kan utlasas, så 

kan den visa sig vara mycket anvandbar just vid undersokning av det suspende

rade materialets kortare och langre relativa variationer i tiden. 

Re sultatet från våra under sokningar vi sar på storre variationer islamforing 

vid inloppet jamfort med utloppet (som exempel se fig. 6 ). Detta syns tydligt 

genom standardavvikeisens (S) hogre varden for provserierna vid inloppet. Fig. 

7 visar en provserie tagen under 22,5 min vid stigande vattenforing vid inlop

pet. Regre s sionslinjen visar en stigande trend hos slamforingen men man kan 

också tydligt se stora variationer i slamkoncentration hos varje provflaska. 

En orsak till kortvariga toppar med extremt hag slamforing ar att vid vissa till

fallen losbrutna isblock tapper till alven vid en smal passage någonstans under 

glaciaren. Vattenforingen nedanfor minskar tills trycket blir for maktigt och 

fordamningen brister. Som en foljd darav bildas en flodvåg, som river med sig 

avsevart med tidigare ackumulerat material från alvens kanter. Detta medfor 
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Fig. 7 Figur visande slamhaltens 
variationer under 22,5 min. vid 
inloppet. 

Diagram showing variations in the 
silt concentrations at the inlet 
during 22,5 min. 
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att slamhalten i normala fall ej tycks vara aven sådan storleksordning , att de 

skulle kunna ge betydeisefulla feI vid slamforingsundersokningarna. Viktigare 

anser vi det vara, att prov tages vid de ratta tidspunkt erna så att i mojligaste 

mån den hogsta och lagsta slamhalten under dygnet fås med. Detta for att und

vika grova feI vid datamaskinens interpolation. 

Jamforeiser mellan olika instromningsoppningar 

Det suspenderade materialet transporteras i vattnet som synes på ett mycket 

oregelbundet satt. Det finns huvudsakligen två metoder for att for soka eliminera 

effekten av dessa snabba variationer. Dels att ta ett flertal prover i foljd efter 

varandra och på dessa rakna ut medeivardet, och dels att fbrlanga provtagnings

tiden. Den forstnamnda metoden medfor en hel del extra besvar vid provtagningen 

och behandlingen av proven och ger en i många fall kanske något dyrkopt nog

grannhet. En forlangning av provtagning stiden sker lampligast genom anvand

ning aven mindre diameter på instromning soppningen. Detta begransas i sin 

tur av att man hela tiden måste behålla en idealisk instromning av vatten och 

slam. Om forhållandene t. ex. ar sådana, att instromningshastigheten ar minre 

an det omgivande vattnets hastighet, vill sedimentpartiklarna på grund av sin 

storre troghet orsaka en for hog slarnkoncentraHon i provtagaren. Den idealiska 

provtagaren skall sålede s under en lång tid ta emot vatten och suspenderat ma

terial under ostorda stromningsforhållanden. Denna begransning varierar sa

kert från vattendrag till vattendrag, och i den for vår del aktuella Nigardsbre

alven med dess kraftiga turbulens kan man tanka sig mycket snava granser, 

vad det galler bibehållandet aven ostord stromning. 

De olika diametrar på instromning soppningar som vi anvande vid våra under

sokningar, var 50 mm (fyllningstid 3-4 sek), 34 mm (5-6 sek), 19 mm (15-20 

sek) och 6 mm, den så kallade integrerande, (30-35 sek. till cirka 800 ml). 
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Alla provtagarna anv€indes vid dessa j€imforelser, liksom i alla tidsserier, 

som punktprovtagare strax under vattenytan. 

De resultat, som man i forvag eventuellt kunde vanta sig, var att de provtagare 

som tackte en l€ingre tidsrymd skulle visa mindre variationer i en tidsserie €in 

de som fylldes snabbare, och att provtagare med mindre instromningsoppningar 

skulle innehålla mer material an de andra. 

Vad det galler de olika provtagarnas formåga att dampa slamhaltens variation

er, så ansåg vi att medeivardet av den procentuella avvikelsen for varje prov 

från det lopande medeivardet (regre s sionslinjen) skulle kunna ge jamforbara 

varden. Dessa berakningar visade dock ej några storre skillnader mellan de 

skilda provtagarna. Att flaskan med 34 mm instromning soppning visade den 

minsta avvikelsen kan dock noteras. 

Det andra från borjan formodade resultatet uteblev i stort sett också. Provta

garna med de mindre instromningsoppningarna verkade ej som regel ta mer 

slam an de andra. Det idealiska fallet, att man under lång tid och under ostorda 

instromningsforhållanden har allvarligt storas av den kraftiga turbulensen. Det

ta måste vara forklaringen till att verkligheten har ej stammer med teorin. 

Som ett exempel på en j€imforelse mellan olika provtagare kan se s fig. 8. 
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Fig. 8 En jamforeise mellan olika provtagare vid inloppet. 
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S·Standard deviation 
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Sammanfa ttning 

Som sammanfattning av våra undersokningar vid Nigardsvatnet kan en del onske

mål stållas, vilka enligt vår uppfattning bor leda till att en riktigare uppskattning 

av Nigardsbrealvens slamforing erhålles. Vissa av onskemålen kan också ses 

som allmangiltiga for s1amundersokningar av starkt turbulenta vattendrag. 

Med hjalp aven provtagningsflaska rymmande ungefar en liter, graderad, med 

rund ad inre botten, omkring 30 mm appning och utan gangor på halsens insida, 

skall prover tas genom att flaskan hålls cirka 10 cm under vattenytan i 45 0 vin

kel till densamma. 

Vad det galler tidpunkt for provtagning anser vi det mycket viktigt, att i moj

liga ste mån forsoka få med slamhaltens hogsta och lagsta varde i den normalt 

forekommande dygnsrytm vilken har samband med och of ta tycks vara nara 

overensståmmande med vattenforingens dygnrytm. Detta verkar vara av stor 

bet ydelse i de fall ratlinjig interpolation forekommer. Har kan nåmnas att vi 

vid jamforelse mellan NVE' s preliminara varden och medelvardene hos våra 

provserier fann, att NVE's vården i medeltal låg cirka 2010 U) hogre. Med hjalp 

aven automatisk grumlighetsmåtare skulle dessa tidpunkter kunna bestammas 

och samtidigt åven ett begrepp fås angående hur ovriga provtagningstillfallen 

skall placeras. Extrema forhållanden, som ofta i samband med kraftiga regn, 

skulle kunna behandlas på samma satt. 

Vi anser det också motiverat med en ny provtagningsplats vid Nigardsbrealvens 

inlopp. I direkt anslutning till denna bor finnas en limnigraf, så att dels den rik

tiga vattenf6ringen in i sjon kan bestammas och dels att aven en kontroll fås over 

eventuella snabba variationer i densamma. Bet ydelsen av det senare forstås 

med tanke pel det samband som dessa snabba variationer of ta tycks ha med ex

trema slamf6ringstoppar. 

Vad det gåller de gr6vre partiklar som ibland kan upptrada aven i ytprover, bor 

den provtagande personen ifråga vara kritisk mot deras representativitet. 1-

fråga om Nigardsbreens vattendrag anser vi, att vid inloppet allt material grov

re an 2 mm b6r sorteras bort i samband med filtreringen. Vid utloppet skall, 

då det intressanta har ar sedimentationen i sjan helt naturligt inget grovt mate

rial tillåtas. Dår man ar intresserad av totaltransporten, som vid inloppet, får 

dessa grovre partiklar, som ej kan anses representativa for material i suspen

sion, i stållet medråknas vid berakningen av ovrig transport. Detta for att und

vika de stora feI som skulle uppstå vid multipliceringen med vattanforingen. 
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Slutligen kan sagas att for en provtagningsplats galler, att alven dar skall ha ett 

om mojligt valdefinierat starkt turbulent lopp. Under de s sa forutsattningar an

ser vi att eventuella skillnader hos slamhalten i alvens tvarprofil ar av under

ordnad bet ydelse. Detta tror vi aven galler for de normala, kortvariga fluktua

tionerna av slamkoncentrationen i tiden. 
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BESKRIVELSE AV ET DATAPROGRAM FOR PLOTTING AV OBSERVERTE 

DAT A OG DETS ANVENDELSE 

I det siste året har det vært arbeidet med å overfbre alle observerte data i for

bindelse med slamtransportstudiene til hullkort. Det innsamlede målemateria

let blir derved i framtiden lett tilgjengelig for ulike former for bearbeidelse ved 

EDB teknikk. 

Hittil er det utviklet ett regnemaskinprogram som utfbrer beregninger av vann

fbring og slamtransport for hvert observasjonssted for hver time og hvert dbgn 

i lbpet av observasjonssesongen. Utgangsmaterialet for beregningene er obser

verte verdier for vannstand og slamkonsentrasjon for hver hele time. Ved lineær 

interpolasjon generer regnemaskinen selv antatte verdier for timer uten obser

vasjoner. I de tilfeller hvor vannprbver tas ved både innlbpet og utlopet av et 

vann måles bare avrenningen i utlbpet med vannstandsobservasjoner. En sub

rutine i programmet beregner storreisen av vannfbringen ved innlopet ved hjelp 

av korreksjoner for nedbbr i nedslagsfeltet mellom innlbp og utlbp, og magasi

nering i vannet. En mer fullstendig beskrivelse av dette program er gitt i forri

ge års rapport (Ekman, 1970). 

Som et supplement til dette program har cand. real. Lar s Roald ved Brekontoret 

i år skrevet et enkelt program i Fortran for NVE I S datamaskin av typen CDC 

3200. Programmet har fått navnet "PTVVS". Ved hjelp av datamaskinens van

lige linjeskriver plottes de observerte verdier for vannstand og slamkonsentra

sjon grafisk for hvert dbgn i observasjonsperioden. Hvor det finnes observasjon

er fra både innlbpet og utlopet til et vann skiller maskinen mellom de to prbve

tagnings stedene ved å bruke forskjellige symboler. Et eksempel på en utskrift 

for to dbgn vises i fig. 9 

Det er hensikten å benytte dette plotteprogrammet til visuelt å gjore en vurdering 

av observasjonsdataenes representativitet, samt til å supplere ufullstendige ob

servasjons serier med antatte verdier. 

Sammenhengen mellom vannfbring og materialtransport i vassdragene umiddel

bart foran breene bverst i et dreneringsbasseng er mer komplisert enn i vanlige 

elver. Avrenningen er ofte meget intens og de fbrste flommer i ablasjonssesong

en vasker tydeligvis effektivt med seg det materiale som ligger innenfor rekke

vidden av vannet i dreneringssystemet under breen. Tilsvarende store vass

fbringer senere finner ikke tilsvarende mengder materiale tilgjengelig for 

transport fbr betydelig tid er gått eller dreneringssystemet i breen har vært ut-
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satt for endringer. I lopet av et dogn varierer slamkonsentrasjonen i grove 

trekk i takt med vannfbringen. Storreisen av slamkonsentrasjonen er imidlertid 

i hoy grad avhengig av forholdene de nærmeste forutgående dagene og spesielt 

storreisen av og tiden siden si ste flom. 

Ved gjennomgåelsen av de innsamlede rådata er ovenstående tankegang lagt til 

grunn for vurderingen av disses representativitet. Vannstandsobservasjonene er 

basert på regelmessige avlesninger på et vannmerke og i de fleste tilfeller sup

plert med limnigrafregistreringer. En regner derfor med at vannforingsforlbpet 

ved hvert måle sted er fullstendig beskrevet. Vurderingen av målte slamkonsen

trasjoners representativitet gjores i forhold til vannstandsobservasjonene. Felt

observatorene er instruert i å gjore merknader til enkeltprbver hvis spesielle 

forhold opptrer i forbindelse med provetagningen. Slike forhold kan f. eks. være 

at elven forer mye is som folge av ras fra brefronten, at proven inneholder gro

ve partikler (med beskrivelse av deres ca. antall og storrelse) etc. Disse merk

nader kommer til nytte når en skal vurdere en eller flere prover som avviker 

ve sentlig fra de bvrige. Ofte finner en da grunn til å sjalte ut slike prover. 

Prbvetagningen er lagt slik an at den skal dekke de ve sentlig ste vannstandsvaria

sjoner med 4-6 prover dbgnlig under vanlige forhold og timesvise prover ved 

flom. Den grafiske fremstillingen av observasjonsdata gir et godt intrykk av 

hvordan slamprovene beskriver slamforingsforlopet i forhold til vannstandsob

servasJonene. Tidvis finner en at slamforingsforlopet er ufullstendig beskrevet 

med prover. I slike tilfeller innfores antatte verdier for slamkonsentrasjon på 

grunnlag av sammenligning med de nærmeste dogn med likartede forhold. 

En slik bearbeidelse av rådata er nodvendig for en benytter beregning sprogram

met som baserer seg på lineær interpolasjon mellom oppgitte verdier til utreg

ning av vannforinger og slamtransport. Ved hjelp av plotteprogrammet tar en 

sikte på å gjore be skrivelsen av vannfOringens og slamforingens forlop så full

stendig som mulig. 

Ved hjelp av plotteprogrammet soker en å eliminere observasjoner som er på

lagt grove feil. De antatte verdier som innfores, for i enkelte tilfeller å gjbre 

beskrivelsen av slamfbringsforlbpet mer fullstendig, ligger stort sett innenfor 

grensen av det en i denne sammenheng kan kalle tilfeldige feil. De systematiske 

feil som muligens forekommer har en forelopig ikke full over sikt over. Sann

synligvis ligger den storste kilde til slike feil i muligheten for at det kan være 

systematiske forskjeller i slamkonsentrasjonen på forskjellige steder i et elve

tverrsnitt. For å oppnå klarhet i dette forhold må slammets fordeling i elve

tverr snittet ved hve rt av provetagning s stedene undersokes under for skjellige 



vannferingsforhold over lengre tid. 

"0 .'" . 

"O 
'Ol • 

M" .'" . 

",o ." . 

_ o 

.,., . 

:: 

23 

!,!) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:I: 

_U~_N~~~~~æ~o_NM~~~~~~~_~M~_~~~~~~~~O_NM~~~~~~O_N~~_~M~~~~~~c 
1Z~ --- _______ NNNNN __________ NNNNN -

-o 
.... '" 
VI...J '" >VI o 

o 

Fig. 9 Utskrift av plotteprogrammet "PTVVS", for 2 degn med observa
sjoner fra Vesledalsbreen. + markerer en avlest vannstand, x viser en 
målt slamkonsentrasjon. 

Outprint of "PTVVS" for 58 hrs of observations at Vesledalsbreen. + indi
cates an observed water stage, x shows a measured concentration. 
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UNDERSOKELSER AV SLAMFORING, BUNNTRANSPORT OG VANNFORING 

VED BREER I SOR-NORGE, 1970 

Nigardsbreen 

Under sokningarna vid Nigardsvatnet i Sogn startade 1968 (EkITIan, 1969) och av

sikten var att ingående kartlagga denne sjb och glaciara1ven vad betraffar vatten

foringens variationer, slaITItransporten i glaciaralven, sediITIentation isjon, 

bottentransporten i alven, saITIt deltats utbyggnad. InoITI detta prograITI har någ

ra speeiella projekt ingått, sålede s genoITIforde s i 1969 det s. k. natprojektet 

(EkITIan, 1970, s.18-23), 1970 utfbrdes detaljstudier av slaITItransporten (An

dersson-Lunden, 1970). Under 1970 påborjades prov ITIed en registrerande slaITI

ITIatare. 

GenoITI sitt ur kOITIITIunikationssynspunkt gynnsaITIITIe lage, anvandes Nigardsvat

net nastan SOITI ett faltlaboratoriuITI; resultaten kan sedan kOITIITIa andra under

sbkning sOITIråden tillgodo. 

Fbreliggande rapport innehåller en redovisning av re sultatet betraffande 1970 år s 

slaITI- och vattentransport, resultatet av två års ackuITIu1ationsstudier av deltat 

i sjbn, en diskussion kring vattenfbringsvariationer under 8 år (1963-1970) saITIt 

något OITI en ny slaITIregistrering sapparat saITIt planer fbr 1971. 

Vattenfbring och slaITItransport 1970 

Faltperioden 1970 oITIfattar tiden från 4 juni till 21 septeITIber. 

Nederbbrd. SOITI det fraITIgår av fig. 10 fbrekoITI taITIligen rik1igt ITIed neder

bbrd under faltperioden. Totalt uppITIatte s 368,9 ITIITI (1960 uppITIattes endast 

194, 8 ITIITI). Fbrdelningen under perioden var ganska jaITIn ITIed undantag for de 

kraftige hostregnen i ITIånads skiftet aug. - sept. Bl. a. fbror sakade s den stora 

slaITItoppen den 31 augusti av nederbbrd. 

Vattenfbring. Den tota1a avbbrdningen under perioden blev 188,98 . 10 6 ITI 3 

vilket ligger strax under det norITIala. 
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Slamfaring i glaciaralven. En stor slamfaringstopp upptradde 31. aug. -l sept. 

vilken kan korreleras med de kraftiga regnen och den haga temperaturen dessa 

dagar. Den sttirsta vattenfaring som observerade s vid Nigardsvatnet, 55, 85 

m 3/ sek., intraffade den 25 juni. Tyvarr togs det inte tillrackligt med prov vid 

detta tillHi.lle och darfar kanner man inte den exakta storleken av slamtransport

en under detta dygn. Denna detalj omtalas p<i annan plats i narvarande rapport. 

Ackumulationsstudier vid deltat och inre bassangen 

Metodiken vid dessa matningar finns beskrivna i Ekman, 1969, s. 25-26. Resul

tatet kan kort anges till en p<ilagring under <iret av 10012 ton grovt, bottentran

sporterat material. Detta bar jamfaras med transporten av finmaterial (slam

transport in i sjan), som under samma tid uppmattes til 13954 ton. Fardelningen 
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1968 1969 1970 

June 19 -Sept 2 May 28-Aug 29 J une 4 - Sept 21 

Suspended material 
carried out of 
the glacier tons 4370 13910 13954 

Depo si tion of bed 
load (delta) tons 9900 (48,6'1,) 10012 (48,1'1,) 

Sedimentation of 
suspended material 
in the lake tons 2995 10470 (5 l , 4 % ) 10796 (51,9'1,) 

Suspended material 
carried out of 
the lake tons 1375 3440 3158 

Water discharge 
3 112.6 . 10 6 181. Il . 10 6 188.98 10 6 m 

Precipitation mm 120.8 194.8 368.9 

Fig. 11 

material i suspension/material i bottentransport ar således for denne alv unge

far 1: 1. 4. Ungefar samma relation erholls for 1969. I figur 2 ar re sultaten for 

tre matår, 1968, 1969 och 1970 sammanstallda. Av des sa uppvisar 1968 be

tydligt lagre varden. En av anledningarna till detta ar att faltperioden 1968 var 

kortare an i 1969 och 1970. Dessutom var 1968 ett ovanligt år, så tillvida som 

att vår floden var liten och svagt markerad medan hostfloden var ovanligt stor. 

Denna hostflod korn dock efter faltperiodens slut. Se fig. 12. 

Vattenforing svariationer under 8 år 

I fig. 12 redovisas vattenforingen for Nigardsvatnet for åren 1963 -70. I figuren 

finnes inlagd medelvattenforing for de åtta åren i form av fem-dygns medelvar

den. Detta diagram uppvisar fyra klart markerade toppar, en i slutet av juni, 

en i juli/aug., en i borjan av september samt en i mitten av oktober. 

Enar det vanligen ar de snabbt stigande vattenforingarna som medfor stor sta 

slamtransporten, har de storsta av dessa lagts in langst ned i figuren. Figuren 

ger vid handen att faltperioden troligen måste borja ca. 1 juni och pågå fram till 

mitten av september for att tacka in de ur slamsynpunkt intressanta tidpunkterna. 

Några data for vattenforingen vid Nigardsvatnet 

Medelvattenforing for året 

Hogsta vattenforing for året (1969) 

Lagsta vattenforing for året (1965) 

192,2. 10 6m 3 

243,7. 10 6m 3 

144, l· 10 6m 3 
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NIGARDSVATNET 
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Medelvattenfbring fbr dygn 

Max vattenfbring fbr dygn (30 juli 1969) 

Max momentan vattenfbring (25 juni 1970) 

Test av s1amregistreringsapparat 

0,9' 10 6 m 3 

4,35' 10 6m 3 

3 (10,4 m /sek) 
3 

(50,3 m /sek) 
3 

55, 85 m / sek 

I rapporten fOr 1969 års undersbkning (Ekman, 1970) och sarskilt i Andersson

Lunden (1970) påpekas behovet aven registreringsmetod som mbjliggbr konti

nuerlig fbljning av slamvariationerna. Alla felkallor av bet ydelse anses bemast

rade, utom vad galler slamprovets representativitet i tiden. 

Det ar l att att vi suellt konstatera att slammet transporteras i alven i form av 

"vågor" eller It slammo1n lt , och det ar uppenbart att den nuvarande metoden med 

s1amprovtagning vid vissa tidpunkter under dygnet och linjar interpo1ation dar

emellan kan ge stora feI i den totala s1amtransporten. Under 1970 konstruerades 

och byggde s en slamregistrering sapparat, som te stade s hbsten 1970 och våren 

1971. 

------------------~-------------------------------
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Ett preliminart resultat av ett sådant test visas i fig. 13 som omfattar ca. 10 

timmar. Det skall till denna figur noteras att någon kalibrering inte utforts, att 

den vertikala ska1an inte ar linjar och att testet kordes under en natt med rela

tivt låg vattenforing. 

Men aven detta korta te st vi sar klart de fenomen som tidigare vi suellt note rats. 

Slammet pulserar i alven i perioder om 4-15 minuter vid detta tiIlfalle, och det 

ar givet att ett prov som tagits på toppen aven sådan puls inte blir representa

tiv for en 1angre tidsperiod. Med ett prov taget i en svacka ar på samma satt 

felaktigt, enar varje topp repre senterar stora mangder slam, aven om "molnet" 

ar av relativt kort varighet. 

Det ar knappast troligt att apparaten kan kalibreras tiIl att ge verkliga varden på 

slaminnehåIlet i vattnet som passerar mataren. Men det ar sanno1ikt att en ka

librering kan ge battre totalresultat an nuvarande metod, och det ar helt klart 

att apparaten kan ge ett nodvandigt komplement till nuvarande provtagningsmetod. 

Avsikten med apparaten ar att under 1971 utfora te ster under langre tidsperioder 

och att i rapporten for 1971 redovisa konstrukhonen i detalj. 

Planer for 1971 års verksamhet 

Tidigare års undersokningar har indikerat vissa ofullstandigheter i matprogram

met. En del av de s sa har under tiden bemastrats, t. ex. har faltperiodens langd 

utstrackts till att sakert omfatta aven den hostflod som genom fig. Il kunnat 

konstateras upptrader nastan varje år. 

Ander s son- Lunden fore slår i sin rapport en ny provtagning splats i breelven, 

denna åtgard vidtogs redan i inledning s skedet av 1971. I breelven bygge s en ny 

bro tvars over alven; dar installeras aven en ny sommarlimnigraf och en pegel. 

Uppmatningar av deltats utbyggnad ~ortsatte sgenom avvagningar och lodningar, 

detta arbete, som tidigare utforts genom hela faltperioden avses nu endast ske 

varje host vid lågt vattenstånd. Genom alvens vandring over deltat sker stora 

omfordelningar av massor och flera an en upplodning per år ar darfor tamligen 

mening slo s. 
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Vesledalsbreen 

Under sbkelser av vannfbring og slamtransport fra Ve sledalsbreen har pågått 

siden 1967. Breen er en vestlig utlbper av Jostedalsbreen og nordlig nabobre 

til Erdal s breen (se side 39). Arealet av breen er ca. 4 km 2 og lengden ca. 3 

km. Hbyeste punkt, opp mot Strynekåpa, ligger på ca. 1700 m o. h. mens bre

fronten ligger på ca. 1120 m o. h. Breen er fortsatt i ferd med å trekke seg til

bake og i dalen nedenfor brefronten finner en flere morenerygger som markerer 

perioder med stagnasjon eller små fremstbt siden tilbaketrekningen begynte i 

midten av den 18. århundre. 

Ved den nåværende brefront er det i ferd med å dannes et lite grunnt basseng 

og herfra dreneres elven fra breen nedover Vesledalen til den mbter Erdals

breelven i et stort sandurfelt 3,5 km foran, og 600 m lavere enn brefronten, 

for derfra å drenere s videre ned til Strynsvatn. 

Ved brefronten umiddelbart nedenfor bassenget er det opprettet et vannmerke 

og her tas også vannprover for besterrlIDelse av slamtransporten fra breen. på 

fig. 14 er dette sted avmerket som pkt. A. Kort nedenfor går elven over en 
2 

bergterskel og faller ca. 200 m ned mot det 0,016 km store Vesledalsvann ca. 

O, 8 km foran brefronten. Ved innlbpet til vannet er et delta i utvikling og her 

deler elven seg i fle re små elvelbp fbr den når vannet. Ovenfor dette delta er 

det også et prbvetagningssted avmerket som pkt. B på fig. 14. Pkt. C på samme 

figur markerer et prbvetagningssted ved utlbpet fra Vesledalsvann. Her er det 

innstallert en limnigraf. Kort nedenfor Vesledalsvann faller elven utfor nok en 

foss fbr den renner ned til Erdalen. 

Ved pkt. A måles den slammengde som passerer gjennom det lille bassenget 

fra breen. Dette basseng er, som nevnt, grunt og det finner ikke sted særlig 

stor sedimentasjon der. Slammengden som passerer pkt. A tas derfor som et 

mål på hvor meget finmateriale som kOMmer fra breen. 

Ved pkt. B måles den finmaterialmengde som passerer inn i vannet. Tillbpene 

av vann til elven mellom A og B fbrer praktiskt talt ikke slam og det er liten 

mulighet for sedimentasjon mellom de to prbve stedene slik at den mengde slam 

som passerer begge målestedene stort sett er den samme. Ved pkt. C måles 

den materialmengde som forlater vannet og forskjellen mellom de målte mengder 

ved B og C er et mål for hvor meget finmateriale som har sedimentert i vannet. 

I Vesledalsvann har det tidligere vært gjort studier av deltautviklingen. 
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Fig. 14 Skisse og fotografi som viser Vesledalsbreen og beliggenheten av slam
provetagnings stedene i vas sdraget fra breen. 

Sketch and photograph showing Vesledalsbreen and the location of silt- sampling 
stations in the watercourse draining from the glaeier. 

Berggrunnen under og rundt Vesledalsbreen består av gneisser, ofte slirete 

eller båndet og her og der breksjeaktig. Disse er rike på kvarts, feltspat og 

glimmer samt en del amfibolitt. I området finnes og en del pegmatittganger. 

Gneissene i området er sannsynligvis metamorfoserte kambrosiluriske skifere 

og intrusjoner (Kolderup, 1960) hevet opp ved den kaledonske foldingen. Stroket 

av de foldede lag går stort sett ost-vest ved Vesledalsbreen og foldingsaksen 

heller ostover. Enkelte foldete lag trer tydelig frem og danner avsatser i Ves

ledalens ovre deler og også under breen (se fig. 14). 

Resultater av slamtransportundersokelsene viser at Vesledalsbreen er den la

vest produserende av de hittil undersokte breer. Ved Vesledalsbreen utfOres 

meteorologiske observasjoner både ved brefronten og oppe på breen. Masseba

lanseunder sokelser har også vært utfort siden 1967. I de årene målingene har 

pågått har balansen vært negativ. Bevegelsesundersokelser på Vesledalsbreen 

1968 og 1969 viser at store deler av breen holder en hastighet på mellom 3 og 

10 m p. a. Ingen bevegelsesundersokelser har vært utfort i 1970. Vesledals-
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breen har ikke vært gjenstand for glasiologiske undersbkeiser av noen art for

ut for de NVE utfbrer. 

Undersbkeisene i 1970 

Observasjonsstasjonen ved Vesledalsbreen var bemannet med 2 studenter fra 

10.juni til 10. september. Disse ivaretok både vannfbrings-, slamtransport og 

meteorologiske observasjoner foran breen, og ablasjonsmålingene på breen. 

Som nevnt er det installert en limnigraf i Vesledalsvatn. Denne registrerer 

vannstandsvariasjonene også utenom observasjonsperioden så lenge det går 

vann i breelven. 

Ideelt skulle det gjennomfbre s 4- 5 dognlige provetagninger ved hvert av prove

tagningsstedene for å dekke dognvariasjonene i slamtransport forbi hvert prove

sted . Innenfor dogn hvor observatorene var opptatt med arbeid på breen kunne 

ikke dette krav overholdes. Ved provested A som ligger like ved hytten der ob

servatorene bor og har sine måltider var provetagningen på slike dager likevel 

stort sett tilfreds stillende, men ved prove stedene B og C ble provetagningen re

dusert. 

Den 26. -30. juni ble en observator alvorlig syk og måtte transporteres til bygds 

og ingen vannprover ble innsamlet i denne tiden. Årets rekordflom den 24. og 

25. juni ble imidlertid godt dekket med prover. 

På dager uten vannprover har en stottet seg til observasjoner de nærmeste for

utgående og etterfolgende dogn med likartede forhold for å skaffe data til bereg

ningen av slamtransporten. 

Alle vannprover fra Vesledalen ble filtrert og sendt til Oslo for brenning og 

veiing. Vannstands- og slamkonsentrasjonsdata ble deretter overfart til hullkort 

og disse forst kjort i dataprogrammet "PTVVS" for supplement og korreksjon. 

Beregningene av vannforing og slamtrarlsport ble deretter utfort med regnema

skinsprogrammet "VHBA2 11 • 

Behandling og vurdering av måle data 

Diagrammene i fig. 16 vi ser re sultater av observasjoner og beregninger fra 

Ve sledalsbreen, 1970. De hori sontale aksene i diagrammene er identi ske slik 

at de for skjellige kurver lett kan sammenholde s. 

Det bvre diagrammet viser målinger gjort ved brefronten. Dognlige vannforil1ger 
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forbi vannmerket ved måle sted A er vist ved den bLi kurven. Sbylene i sort vi

ser m<'ilte dbgnlige slamtransporter forbi samme sted. 

I det midtre diagrammet er meteorologi ske parametre målt ved Ve sledal s breen 

fremstilt. Kurven i rbdt viser dbgnmiddeltemperaturer målt ved observasjons

hytten bverst på breen. Sbylene i blått viser dbgnlige nedbbrmengder målt ved 

brefronten. Sbylenes stbrrelse er avpasset slik at en volumenhet nedbbr i fel

tet ovenfor pkt. A er plottet i samme målestokk som en volumenhet avrent vann 

fra feltet målt i elven ved pkt. A. Av soylene for målt nedbbr kan en derfor lett 

se hvor stor del av avrenningen fra breen, målt ved pkt. A, som en tilsvarende 

nedborhoyde jevnt fordelt over breen ville forårsake. 

Det undre diagrammet vi ser målinger gjort ved Ve sledalsvatn. Dognlige vann

fbringer målt ved limnigrafen i vannet er vist ved den blå kurven. Soylene mar

kert ved den kraftig ste sorte strek vi ser slamtransporten forbi måle sted B, inn 

i vannet. De skyggelagte soylene viser slamtransporten målt ved måle sted C, 

ut av vannet. 

Som en vil se av diagrammene varierer dognvannforingene og dognmiddeltempe

raturene ved breen i takt. Naturlig nok er lufttemperaturen en ve sentlig faktor i 

å be stemme avrenningen fra breen gjennom den smelting den forår saker. Enkel

te dogn ser en at og så nedbor sdager skaper stor avrenning fra brefeltet. De 

stbrste avrenninger fra breen i 1970 ble målt i lopet av 2 dogn, 24. og 2S.juni, 

hvor det falt store nedbormengder og hvor lufttemperaturene var forhold svi s 

hoye. Forholdet mellom målte meteorologi ske parametre og avrenningen ved 

Vesledalsbreen er behandlet mer utforlig av Roald (1971). 

Sammenligninger mellom målte dbgnvannfbringer ved brefronten og ved Vesle

dalsvann viser naturlig nok at det stort sett er god overensstemmelse mellom 

disse. Avrenningen målt ved Vesledalsvann ligger jevnt noe hbyere enn avren

ningen målt ved brefronten p. g. a. tilsig fra noen snofelt mellom måle sted A og 

B. Enkelte dbgn kan forskjellen mellom avrenningene ved pkt. A og pkt. B bke i 

storrelse p. g. a. nedbor som særlig gjor seg gjeldende i tilsiget til breelven i 

det brefrie nedborfelt mellom pkt. A og pkt. B. 

Andre år saker til for skjeller for målte avlopstall mellom de to måle stedene kan 

skylde s ulikhet i målemetodene og måleprofilene s manglende stabilitet. Be reg

ningen av vannfbringen fra Vesledalsvann er basert på kontinuerlige vannstands

registreringer på en limnigraf, mens vannfbringsberegningene ved brefronten 

baserer seg på sporadiske vannstandsavlesninger på et vannmerke. De dognlige 

vannstandsvariasjoner i breelven er derfor bedre beskrevet ved Vesledalsvann 
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enn ved brefronten. For å supplere vannstandsobservasjonene ved brefronten er 

det plottet double-mas s kurver som vi ser sammenhengen mellom avle ste vann

stander ved brefronten og vannstander tatt ut av limnigrammer ved Vesledals

vann. Under dogn med normale vær- og vannforingsforhold er denne sammen

heng meget god. Ved storre vannforinger er kurvene mer usikre bl. a. p. g. a. 

for skjeller i værforholdene som forår saker flom, og som kan bidra til at tilsi

get mellom pkt. A og pkt. B ikke oker proporsjonalt med tilsiget til målested A. 

På dager med eksep sjonelt hoye vannforinger oker usikkerheten ved de beregne

de tall for vannforing p. g. a. at målestedene ikke har vært kalibrert med faktis

ke målinger av vannforingen under slike ekstreme forhold. Vannforingsbereg

ningene under slike dogn baserer seg på ekstrapolerte verdier aven vannfbring s

kurve som bare er bestemt for adskillig lavere vannforinger. Forskjellen i be

regnede vannforinger ved brefronten, 0,51 . 10 6m 3 den 25. juni, og ved Vesle

dalsvann 0,77 . 10 6m 3 samme dato, gir tydelig varsel om at slike usikkerheter 

gjor seg gjeldende her. Tallene for disse dognene kan derfor bare tas som en 

indikasjon på at vannforingen var eksepsjonelt stor. De beregnede absolutte tall 

som fremkommer av diagrammene må en ikke legge for stor vekt på. 

Under arbeidet med å opprette vannstandskorrelasjonskurven oppdaget en at det 

må ha funnet sted en profilendring ved måle sted A i slutten av juni, sannsynlig

vis i forbindelse med storflommen den 24. og 25. juni. En eller flere stener må 

ha lagt seg i profilet og forårsaket en oppstuvning av vann ved vannmerket for 

re sten av se songen. Sammenligning med vannforinger fra Ve sledalsvann viser 

at vannforingene ved brefronten under normale vannforing sforhold etter dette 

tidspunkt blir beregnet ca. 150/0 for store. Dessverre har en ingen kontroll på 

dette ved målinger. Ved store vannforinger etter slutten av juni viser relasjonen 

mellom måle sted A og B seg fortsatt å være den samme som for, hvilket tyder 

på at det bestemmende profil er et annet under store enn ved normale vannforing

er ved brefrontens vannmerke. Alle beregnede vannforinger ved brefronten 

< 0,20 . 10 6m 3 pr. dogn etter 25. juni er derfor redusert med 15%. Beregnede 
6 3 

vannforinger > 0,20 . 10m pr. dogn er beholdt som de er i fremstillingen av 

diagrammet og beregningene forovrig. Andre profilendringer enn denne, som 

varte se songen ut, har en ikke funnet. 

Sammenligning mellom vannprover tatt omtrent samtidig ved måle sted A og B 

vi ser at slamkonsentrasjonene til samme tid på de to stedene ligger meget nær 

hverandre. I gjennomsnitt er konsentrasjonene litt lavere ved B i forhold til A 

p. g. a. tilsig av rent vann mellom A og B. 
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For supplement av dataene har en til en viss grad brukt viten om målte konsen

trasjoner det ene sted for å supplere dataene ved andre sted når målinger ikke 

fantes derfra. Dette for å gjore beskrivelsen av slamforingsforlopet mest mulig 

fullstendig. Likeledes har en som nevnt stottet seg til data fra de nærmeste til

stotende dogn med likeartede forhold i tilfeller hvor en et dogn ikke har obser

va sjoner. 

Av spe siell intere s se er flommen den 24. og 25. juni da mas setransporten var så 

stor at en ikke har fått plas s til å plotte den i diagrammets måle stokk. Lignende 

store materialtransporter fant ved de andre observerte Sor-norske breer. En 

nærmere redegjorelse for denne flommen og materialtransporten ved de forskjel

lige breer er gitt på side 51. Disse dogn ble det tatt timesprover nesten uten av

brudd ved innlopet til Ve sledalsvann. Vanlig provetagning ble opprettholdt ved 

brefronten og disse prover viser god overensstemmelse med konsentrasjonene 

i prover tatt samtidig ved Ve sledalsvann . U sikkerheten ved vannforingsbereg

ningene ved de to steder er den vesentligste årsak til den store forskjell i bereg
net slamtransport, ved brefronten 97,60 tonn, og ved inn16pet til Vesledalsvann 

153,50 tonn, den 25. juni. På grunn av denne usikkerhet må det igjen under stre

kes at disse tall oppgis med forbehold. De indikerer dog at det relativt sett fant 

sted en uvanlig stor mas setransport fra Ve sledalsbreen dette dogn. 

For den del av observasjonssesongen som falt etter profilendringen ved brefron

ten har det og så vært nodvendig å redusere alle beregnede slamtransporter ved 

dette målested med 1510, da disse er regnet ut på grunnlag av vannforingene. 

I fig. 16 vi ses de beregnede dogntransporter ved brefronten og Ve sledalsvatnets 

innlop fra 10. juni til l. august (med unntak av 25. juni) plottet mot hverandre etter 

at korreksjonen på 1510 er innfort. I diagrammet er det anvendt to målestokker 

langs hver akse for å få med alle punkter. Som en vil se av figuren er den ytter

ste målestokken lOx storre enn den innerste. En har brukt to forskjellige sym

bole r for punktene, alt etter hvilken måle stokk de er plottet i forhold til. 

Den heltrukne kurven vi ser korrelasjonen mellom alle de plottede punkter. Den

ne ligger meget nær 45 0 og viser at summen av alle transportene målt ved bre

fronten er tilnærmet lik summen av alle transportene målt ved innlopet til van

net. Summen av de beregnede transporter ved brefronten for denne perioden var 

246 tonn og ved vannets inn16p 261 tonn når en unntar de beregnede transporter 

den 25. juni. 

For hele sesongen viser det seg derved å være god overensstemmelse mellom 

beregningene for brefronten og for innlopet til vannet. De brudne linjene på hver 
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Transport at Vesledalsvatn inlet 

Fig. 16 Diagram som vi ser sammenhengen mellom målte slamtransporter ved 
brefronten (A) og ved innlepet til Vesledalsvatn (B). 

Diagram showing the correlation between sediment transport at the glacier 
front (A) and at the inlet to lake Vesledalsvatn (B). 

side av korrelasjonskurven viser yttergrensen for spredningen av punktene rundt 

korrelasjonskurven. Maksimalavviket fra midlet vist ved disse linjer er ca. 1510. 

Den overensstemmelse en finner ved denne sammenligning bekrefter det som tid

ligere er sagt om at slamkonsentrasjonen i elven ved brefronten og ved Vesledals

vann til samme tid er tilnærmet like stor. 

En tabell som gjengir de beregnede slamtransporter for hver uke i lepet av ob

servasjonssesongen 1969 (Ekman, 1970, s. 33) viser tilsvarende gode overens-
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stemmeise mellom mengdene målt ved brefronten og ved innlbpet til vannet. 

Denne sammenligning gir en god indikasjon på hvilken pålitelighet en kan tillegge 

målingene ved Vesledalsbreen. Turbulensen ved begge provesteder er meget god 

og utblandingen av materiale i elvetverrsnittet tydeligvis jevn. Såsant hovedvaria

sjonen i finmaterialkonsentrasjonene er beskrevet med prover ser det ut som re

sultatene har en rimelig pålitelighet. Forovrig er usikkerheter i vannfOringsbe

regningene tydeligvis en vesentlig feilkilde i forbindelse med beregningene. 

Sammenligningen antyder til en vi s s grad påliteligheten av samme provemetodikk 

anvendt ved andre brevas sdrag og så. 

Resultat 

Innenfor observasjonsperioden 10/6-1/8 er det beregnet at ca. 345 tonn finma

teriale ble transportert forbi målestedet ved brefronten. I samme periode er 

det beregnet at ca. 410 tonn finmateriale passerte inn i Vesledalsvann og ca. 

265 tonn videre ut av Vesledalsvann. Sedimentasjonsraten i dette 48000 m 3 

store basseng var derved ca. 35%. Vannmengden som passerte Vesledalsvann i 

dette tidsrom var 16,31 . 10 6m 3 . Sesongens storste dognvannforing gjennom 

vannet, 1,33 . 10 6m 3 ble målt den 25.juni og samme dogn ble årets hoyeste 

slamkonsentrasjon 410 mg/l målt i en vannprove ved innlopet til Ve sledalsvann. 
6 3 

Sesongens minste dognvannforing og transport ved Vesledalsvann O, 13 . 10 m 

og O, 17 tonn ble målt den 17. juli. Lave ste slamkonsentrasjon målt ved innlopet 

til Vesledalsvann var 4 mg/l samme dato. 

Observasjons sesongen 1970 dekket den ve sentlig ste del av slamtransportse song

en. Limnigrafregistreringer fra Vesledalsvann viser at den vesentligste del av 

vårlosningen forst fant sted i en varmeperiode fra 24. mai til l. juni. Etter noen 

dager med lave vannstander okte vannforingen jevnt fra 3. juni frem til observa

sjonsperioden begynte ved kulminasjonen aven liten flom den 10. juni. Det ble 

neppe fort særlig store slammengder fra breen fOr 10. juni. Anslagsvi sutgjorde 

massen av slik transport ca. 30 tonn fOr observasjonsperioden begynte. 

Ved brefronten ble det tatt vannprover for slamtransportbe stemmeise og sa fra 

1/9-10/9, i dette tidsrom er det beregnet at ca. 10 tonn finmateriale passerte 

målestedet ved brefronten. Avrenningssesongen tok slutt bare kort tid etter at 

observasjons stasjonen ble stengt og i perioden etter observasjonssesongens slutt 

har det neppe gått mer enn 15 tonn finmateriale fra breen. Den totale slamtran

sport fra Vesledalsbreen i 1970 var tilsammen ca. 400 tonn. 
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Deltautbyggingsundersi:ikelser ble ikke utfart i Vesledalsvann for aret 1970. Ma

letallene for 1969 var usannsynlig store og kan muligens skylde s en feil ved må

lingene. I mangel av pc.llitelig erfaringsmateriale fra Vesledalsbreen er det na

turlig å basere en vurdering av totaltransporten av materiale på erfaringene fra 

Nigardsbreen som ligger innenfor samme berggrunr:sområde. Resultater derfra 

viser at forholdet mellom bunntransport og finmateriale i de siste årene har 

vært ca. 1:1,4. En tar neppe for sterkt i hvis en antar at dette forhold var 1:3 

ved Vesledalsbreen for 1970. Det er derfor sannsynlig at totaltransporten av 
materiale fra Vesleda1sbreen i 1970 kan ha vært i stbrrelsesordenen 520 tonn, 

hvilket tilsvarer en fjerning av breerodert mas se på ca. 0,07 mm jevnt fordelt 

over breens underlag. 

Erdalsbreen 

Ved Erdalsbreen ble det i 1970 foretatt slamtransportundersokelser for fjerde 

år på rad. Denne breen er en ve stlig utIoper av Jostedalsbreen og sydlig nabo

bre til Vesledalsbreen (se side 30). Breens areal er 11,2 km2 og lengden langs 

stromningslinjen fra breens hoyeste punkt 1800 m o. h. til brefronten 860 m o. h: , 

er ca. 6,5 km. Erdalsbreen er som de fleste andre norske breer fortsatt i ferd 

med å trekke seg tilbake. Fra brefronten drenerer to adskilte breelver over 

fa st berggrunn og forene s ca. 40 m nedenfor. Slamprovetagning s stedet ligge r 

ved et meget turbulent stykke av elven ytterligere 100 m nedenfor dette samlap 

og her er det også opprettet et vannmerke. Erdalsbreelven renner videre ned 

gjennom Erdalen hvor den etter 3 km moter elven fra Vesledalsbreen i et stort 

sandurfelt og sammen dreneres disse videre til Strynsvann. 

Meteorologiske observasjoner samt en viss måling av massebalansen på breen 

utfores også av NVE. Bevegelsesstudier har hittil ikke vært utfart ved denne 

bre. 

Breen ligger innenfor samme berggrunnsornråde som Vesledalsbreen, men i 

motsetning til denne er Erdalsbreen den hoyestproduserende av de hittil under

sakte breer. 
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Undersokelsene i 1970 

Observasjoner av slamtransport og vannforing fra Erdalsbreen i 1970 fant sted 

fra 9. juni til 24. september. Samtidig ble det utfort meteorologiske observasjon

er og ablasjonsmålinger ved Erdalsbretungen. 

VannfOringen i elven er bestemt på grunnlag av regelmessige, oftest 5-6 avles

ninger på vannmerket daglig. Under flom avle se s vannstanden hver time. Med 

en slik avlesningsfrekvens er de vesentligste vannstandsvariasjoner godt dekket. 

Vannprover for be stemmeIse av slamkonsentrasjonen i elven ble under normale 

vannforingsforhold innsamlet med regelmessige mellomrum 5-6 ganger i d5gnet. 

Under flomperioder ble vannprover tatt hver time . 

Provene ble filtrert og filtrene sendt til laboratoriet i O slo for brenning. Gjen

nomgåelse og supplering av dataene samt beregning av vannforing og slamtran

sport ble utfort på samme måte som for Vesledalsbreen. 

Fig. 17 Erdalsbretungen, breen får flere tillop fra sidene. Toppen i bak
grunnen er Stornosi, 1803 m o. h. 

The Erdalsbreen glacier tongue. The glacier receives tributaries from both 
mountainsides. In the background Stornosi, 1803 m a. s.l. 

Behandling og vurdering av måledata 

Diagrammene i fig. 18 er en sammenstilling av re sulta te ne fra arbeidet med 

observasjonene ved Erdalsbreområdet i 1970. 

Meteorologiske parametre er fremstilt i det ovre diagrammet. Den brudne rode 

kurven viser dognmiddeltemperaturene målt på en meteorologisk stasjon i Opp

stryn 195 m o. h. og ca. 10 km i luftlinje fra Erda1sbreen. 
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Den heltrukne rode kurven viser dognmidde1temperaturene målt ved Vesledals

breens ovre hytte 1575 m o. h. Denne meteorologiske stasjonen ligger på vann

skillet mellom Vesledalsbreen og Erdalsbreen og har vist seg å være godt re

pre sentativ for de meteorologi ske forhold på begge breene. Soylene fremstilt i 

blått viser den dognlige nedbor målt i mm nedborhoyde ved Erdalsbrefronten. 

I det undre diagrammet vi ser den blå heltrukne kurven den beregnede dognlige 

avrenning målt ved vannmerket umiddelbart nedenfor Erdalsbrefronten, mens 

soylene i sort viser den beregnede dognlige slamtransport forbi samme måle

sted. 

Som det fremgår av diagrammene er det godt samsvar i variasjonene mellom 

dognmiddeltemperaturene oppe på breen og nede på Oppstryn bare 10 km unna, 

gjennom hele observasjonssesongen. Temperaturene i breområdet ligger gjennom

snittlig 10_12 0 lavere enn på Oppstryn. 

I grove trekk varierer kurven for avrenningen i takt med temperaturkurvene . Na

turlig nok er det smelting som forårsaker den vesentligste del av avrenningen 
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fra breen. Det stabile forhold som synes å eksistere mellom temperaturene på 

breen og nede på Oppstryn gjor at en gjennom data fra Oppstryn kan få en god 

indikasjon på av smelting sforholdene ved breen og så til tider hvor observasjons

stasjonen ved breen ikke er bemannet. 

Likeledes er det forholdsvis godt samsvar mellom vannstandsvariasjonene ved 

Vesledalsvann limnigraf og Erdalsbreen, hvor det ikke finnes selvregistrerende 

vannstandsmåler . Avsmeltingen og nedborforholdene på de to nabobreene er re-

1ativt likeartede og dette har en for enkelte dogn benyttet seg av for å supplere 

vannstandsobservasjonene ved Erdalsbreen. Dette er gjort ved å ekstrapolere 

vannstandsobservasjonene fra Vesledalsvann til Erdalsbreen via en double-mass 

kurve. Double-mass kurven viser best overensstemmelse for perioder med nor

male vannforinger . De dogn som har vært nodvendig å supplere med vannstands

observasjoner har falt innenfor slike perioder. 

På grunn av den store materialtransporten i Erdalsbreelven hender det, i for

bindelse med flommer, at det finner sted profilendringer ved målestedet i el

ven. I den utstrekning det er mulig prover en å utfore en eller flere årlige kon

troller av relasjonen mellom vannstand og vannforing . Ved en kontroll i begyn

nelsen av juli ble det påvi st en betydelig profilforandring, en ny vannforing skur

ve ble derfor oppmålt i august/ september. Ut fra tilgjengelige data ser det ut 

som denne endringen skjedde i forbindelse med den store flommen 24. og 25. 

juni 1970. Dette er den stor ste flom som har vært målt i forbindelse med un

dersokelsene ved Erdalsbreen. Etter flommen er vannstandene ved vannmerket 

under "normal"-forhold blitt adskillig lavere enn for flommen. Sannsynligvis 

har tidligere avleiringer av grovt materiale i det kontrollerende profilet blitt 

skyllet vekk. 

Sammenligning mellom vannstandsvariasjonene ved Vesledalsvann og Erdalsbre

elven for tiden etter flommen viser at vannstanden ved normale vannforingsfor

hold varierte i et be stemt forhold til hverandre og i samme takt gjennom hele 

resten av sesongen. Beregninger av vannforingen utfort på grunnlag av meteo

rologiske parametre viser også god overensstemmelse ved observerte vannfo

ringer og indikerer likeledes at det ikke har funnet sted vesentlige profilendring

er i lopet av observasjonssesongen etter flommen. Vannforingsberegningene ut

fOrt på grunnlag av vannforingskurven opprettet i aug. / sept. 1970 skulle innen

for det område kurven er be stemt for være pålitelige for perioden fra flommen 

og ut obse rvasjons se songen. 

Som ved Vesledalsbreen er de beregnede vannfOringer ved Erdalsbreen usikre 
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under ekstreme vannforingsforhold og spesielt den 25.juni. Tilsvarende usikker 

blir også beregningen av finmaterialtransporten under slike forhold. Provetag

ningen dekker alle de viktigste hendelser i forbindelse med slamtransporten ved 

Erdalsbreen 1970 godt, og supplering av data har bare vært nodvendig i liten 

utstrekning. I store trekk gir re sultatene fremstilt i diagrammet et godt bilde 

av slamforingsforlopet ved Erdalsbreen i 1970. En vurdering av hendelsene 

rundt den 24. og 25. er gitt på et annet sted i denne rapport. 

Re sultat 

For observasjonsperioden er det beregnet at ca. 19250 tonn slam ble fort forbi 
6 3 

målestedet foran Erdalsbrefronten. I samme periode passerte ca. 46 . 10 m 

vann forbi målestedet. Den storste transport av finmateriale i lopet av ett dogn, 

l 932 tonn x, ble målt den 25. juni og samme dogn inntraff årets stor ste dognvann

foring l, 41 . 10 6m 3 x. Minste målte transport for ett dogn 1,24 tonn slam, fant 

sted på observasjons sesongens siste dag og samtidig ble sesongens laveste dogn

vannforing 0,06 . 10 6m 3 målt. Hoyeste slamkonsentrasjon 3550 mg/l ble målt 

i en vannprove under flommen mens se songens lave ste slamkonsentrasjon 18 mg/l 

ble målt 24. september. 

Mellom 21. -26. juni fant det sted en rekordartet transport, mens den nest 

storste transporttoppen fant sted bare kort tid efter, i dagene 8. -IO.juli. Den 

tredje stor ste transporten inntraff i måneds skiftet augu st- september. I alle tre 

flomperioder ble provetagningen godt dekket med prover, så å si hver time. 

I diagrammet er soylene som vi ser dognlig nedbor plottet slik at soylene s areal 

vi ser hvor stor del av avrenningen fra breen som skylde s nedbor når en sammen

ligner med arealet under kurven for dognavlopene. Det forutsettes da at nedbor

en målt ved bretungen er repre sentativ for hele feltet ovenfor vannmerket. Reg

ner en slik, er det beregnet at ca. 2110 av den totale avrenning i observasjons

perioden skyldes direkte avrenning av nedbor. For den mest intense nedbor

periode i 1969 fra 30. juni til 4. juli er det beregnet at .30% av avrenningen fra 

breen direkte skyltes nedbor. Vanligvis utgjor derved den direkte nedbor bare 

en mindre vesentlig del av den totale avrenning fra brefeltet. Spesielle forhold 

kan imidlertid opptre fra tid til annen. 

x Som nevnt er disse absolutte tall usikre, særlig p. g. a. usikkerhetene ved vann
fOring smålingene . 
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Store nedbormengder kombinert med relativt hoye temperaturer, sterk vind og 

en forutgående varmeperiode forklarer rekordflommen i slutten av juni. l dage

ne 21. -26.juni er det beregnet at ca. 4300 tonn x slam ble transportert forbi 

målestedet mens 4,80 . 10 6m 3 vann x gikk forbi målestedet ved Erdalsbreen. 

Dette været som dominerte store deler av breområdene i Sor-Norge resulterte 

i flommer som ved de omtalte breer var de stor ste som har vært observert. 

Flommen 8. -10. juli var betydelig mindre enn den fOrste . Til tros s for at den var 

mindre og opptrådte kort tid etter rekordflommen forte den forholdsvis store ma

terialmengder. Det er beregnet at slamtransporten i disse dagene tilsammen var 

ca. 2180 tonn mens det gikk ca. 2 . 10 6m 3 vann forbi målestedet. Denne flommen 

skyltes atter en kOITlbinasjon av nedbor og relativt hoye temperaturer som forår

saket sterk avsmelting. En kunne kanskje ventet at rekordflomITlen hadde vasket 

med seg alt tilgjengelig materiale under breen og at det ikke ville være særlig 

meget tilgjengelig for den raskt p'åfolgende flom. IITlidlertid ser det ut som at 

rekordflommen har erodert i losmasser under breen i slike mengder at vannet 

ikke har hatt kapasitet til å transportere en del av materialet særlig langt. Det-

te ITlateriale har derfor vært avsatt på steder under breen hvor det ble lett til

gjengelig for neste floITl. 

Den tredje floITlmen som fant sted 30. august og l. september oversteg juliflom

men, men forte mindre materialmengder . I lopet av di s se to dagene pas serte 

ca. 890 tonn slam og l, 5 . 10 6m 3 vann måle stedet. Som det vil fremgå av dia

grammene lå teITlperaturene i breområdet rundt oOe i denne perioden mens det 

samtidig ble målt store nedborITlengder. Den alt ve sentlige del av denne flomITlen 

skylde s derfor direkte avrenning av regnvann fra breen. 

Observasjonssesongen 1970 dekket den ve sentligste del av slamtransportsesongen. 

Ved Erdalsbreen er det ingen automatiske vannstandsregistrerende instrument-

er SOITl gir en anledning til å vurdere hvor ITleget vann som har passert elven for

ut for og etter observasjonssesongen. Det er derfor naturlig å sammenligne med 

avrenningsforholdene ved Vesledalsbreen hvor kontinuerlige registreringer gjores. 

Likeledes indikerer temperaturregistreringer nede i Oppstryn noe OITl avsITlelt-

ing sforholdene oppe på breen. 

Holge Vesledalsvann limnigraf tok snosITleltingen til i slutten av ITlai da det var 

en varITleperiode fra ca. 24.mai til l.juni. Vannstandene oversteg i dette tids

rom ikke de vannstander SOITl ble registrert i begynnelsen av observasjonsperio

den. En vesentlig del av den registrerte avrenning i slutten av mai skyldtes 

sITlelting av sno i oITlrådet utenfor breen. Denne forste lille flom har derfor ikke 

fort store slaITlmengder. Fra 3. juni steg vannstanden igjen helt til observasjons-
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perioden begynte. Denne flommen kulminerte forst etter at observasjonene var 

kommet igang. Trolig ble det fort en del mer slam i elven under denne flommen 

enn ved den fOrste. Tilsammen kan en regne at det har gått ca. 500 tonn finma

teriale i elven fra Erdalsbreen for observasjonsperioden begynte i 1970. Obser

vasjonsperioden ble avsluttet like for avrenningssesongen tok slutt. Etter obser

vasjonsperioden er det bare registrert en liten flom som vesentlig skyldes ned

bor. Etter observasjonsperioden har det neppe gått mer enn 100 tonn finmateria

le i elven inntil avrenningen falt ned på et minimum og slamtransporten tok 

slutt. Finmaterialtransporten totalt i observasjonssesongen og utenom anslås å 

være avrundet, ca. 20 000 tonn. 

Bunntransporten er det selvfolgelig vanskelig å uttale noe om. Basert på er

faringer fra Nigardsbreen kan en regne at den utgjorde ca. 30'10 av finmaterial

transporten. Tilsammen var den totale transport av materiale fra Erdalsbreen i 

1970 da ca. 26000 tonn. Dette tilsvarer en fjerning av erodert materiale som 

utgjor ca. 1,18 mm jevnt fordelt over hele breens flate. 

Austre Memurubre 

Ved Austre Memurubre ble det i 1970 foretatt slamtransportunder sokelser for 

fjerde år på rad. Tidligere utforte NVE også slike undersokelser foran Vestre 

Memurubre. 

Austre Memurubre ligger i Ost-Jotunheimen i Sjoas nedborfelt. Breen okkuper

er ovre enden aven åpen dal samt en liten botn på nordsiden av dalen (se fig. 19). 

Breens samlede areal er 9 km2 og storste hoyde ca. 2250 m o. h. mens den la

veste del av brefronten ligger på ca. 1690 m o. h. Memurubreene ligger innen

for et område hvor berggrunnen består av basiske dypbergarter, den s. k. Jotun

Noritt. Lokalt finnes det en rekke pegmatittganger og enkelte steder i terrenget 

står små koller opp som har et tydelig storre innhold av olivin. Mineralogisk er 

området meget variert. Store endemorener ca. 3 km foran breen markerer 

breens stor ste utstrekning i hi stori sk tid rundt 1750. I området der breen har 

trukket seg tilbake ligger det igjen lOsmasser av stor mektighet. De undre lag 

av disse stammer muligens fra for l750-fremstotet. Sannsynligvis hviler også 

storstedelen av breen på losmasser av betydelig tykkelse. I 1970 ble den delen 

som ligger i den lille side botnen til dalen avsnort fra re sten av breen som et 

re sultat av den fortsatte bretilbakegang . Breens nåværende front går tver sover 

hele dalen med en ikke særlig markert tunge i dalens sentrale del. 
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Fig. 19 Austre Memurubre. Gjennom lOsmassen foran breen dreneres en 
rekke småelver fra brefronten. Den avsnorte del av breen ses til hoyre. 

Austre Memurubre. A number of small streams drain from the glacier 
through the till in front. 

Fra denne brede front dreneres en rekke små elver som loper gjennom morene

massene og forenes ca. 1,5 km nedenfor brefronten. Her er observasjonssta

sjonen plassert. Elven fortsetter nedover dalen hvor den loper sammen med 

noen elvelop som kommer fra Vestre Memurubre og fortsetter derfra videre 

ned mot Memurubu hvor den renner ut i Gjende. Ved observasjonsstasjonen er 

det plassert en limnigraf i elven like nedenfor samlopet av småelvene fra 

Austre Memurubre. I 1970 ble også vannprovene for bestemmelse av slamkon

sentrasjonen tatt i elven ved vannmerket. 

Tidligere har breavsetningene i Memurudalen og massetransporten i Memuru

elven vært behandlet av Dahl (1943), Bergseth (1952) og Roen (1953). Av glasio

logiske undersokelser utforer NVE massebalanse studier ved Austre Memuru

bre og på de to tilstotende breer, Vestre Memurubre og Hellstugubreen. Tidli

gere har Austre Memurubres bevegelse vært undersokt og er referert i rap

porten fra ifjor. Breen beveger seg meget sakte. I 1970 er ingen brebevegelse s

under sokelser utfort. 

Under sokelsene i 1970 

Observasjons stasjonen ved Austre Memurubre var bemannet fra 23. juni til 31. 

august. I denne tiden lå det to observatorer ved stasjonen. Disse ivaretok både 

massebalansemålingene på breen og de to nabobreene samt massetransport og 

vannforingsobservasjonene. Enkelte dager i lOpet av perioden når de var på 

breen og utfarte målinger ble ingen observasjoner gjort ved elven. 

Det har vært vanskelig å finne et sted langs elven umiddelbart foran Austre Me-
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murubre med et stabilt elveprofil som var egnet for vannforingsmålinger . Den 

store massetransporten i elven samt at elven ved vannmerket dreneres over 

losmasser av stor tykkelse gjor at det stadig kan skje profilendringer ved vann

merket. En vi s s kontroll på dette har en ved at det ligger et vannmerke ved 

Memurubu lenger nede i elven. AvlOpsberegningene basert på meteorologiske 

parametre kan og så gi en indikasjon på om en profilforandring har funnet sted 

(Roald. 1971). Provetagningen ble utfart på samme måte som ved de ovrige 

slamprovetagningsstasjoner med 4-5 prover dognlig under normale vannforing s

forhold og time svi se prover unde r flom. Vannprovene ble filtrert og filtrerpa

pirene sendt til laboratoriet i Oslo for brenning og veiing. Undersokelsene vi

ser til nå at materialtransporten i Memuruelven er forholdsvis stor. 

Slamkonsentrasjonsvariasjonene i elven er beregnet på grunnlag av innsamlede 

vannprover. Sammen med vannstandsobservasjonene ble slamkonsentrasjons

dataene brukt i program VHBA2 for beregning av vannforing og slamtransport 

forbi måle stedet ved Memuruelven i 197 O. Program PTVVS ble brukt for korrek

sjon og supplering av dataene. 

Behandling og vurdering av måledata 

Diagrammene i fig. 20 er en sammenstilling av observasjoner og beregninger 

basert på data fra Austre Memurubre 1970. 

Det ovre diagrammet vi ser meteorologi ske parametre målt ved brefronten. 

Soylene i blått viser den dognlige ned bor . Soyelenes storrelse er avpasset slik 

at en volumenhet ned bor i feltet ovenfor vannmerket i breelven er plottet i sam

me måle stokk som en volumenhet avrent vann målt ved vannmerket vist ved kur

ven for dognavlopet i diagrammet under. Den rode heltrukne kurven i det ovre 

diagrammet viser dognmiddeltemperaturene målt ved observasjons stasjonen 

foran breen. 

I det undre diq,grammet viser den heltrukne kurven i blått dognvannforingen målt 

i Memuruelven ved observasjons stasjonen foran breen, mens den brudne kurven 

i blått vi ser dognvannforingen i Memuruelven målt ved Memurubu 10 km lenger 

nedover vas sdraget. Soylene i sort vi ser beregnede dognlige slamtransporter 

forbi observasjonsstedet ved elven foran breen. 

Kurven for målte dognmiddeltemperaturer og de to kurvene som viser vann

foringen i Memuruelven varierer meget godt i takt. Det vesentligste tilskudd av 

vann til Memuruelven mellom må1estedene, det ene ved samlopet av alle elvene 

fra Austre Memurubre og det andre ved Memurubu, kommer fra Vestre Memu-
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rubre. Temperaturforholdene, som er en ve sentlig faktor i å be stemme av

smeltingen, er svært like ved de to Memurubreene. Det konstante forhold som 

eksisterer mellom de to kurvene for avlap og avlbpets sammenheng med tempe

raturene, viser at det i alt vesentlig er avrenning fra breene som bestemmer 

hele Memuruelvens regime innenfor observasjonssesongen. Avlbpskurvene av

viker mest fra hverandre i forbindelse med dbgn med nedbbr som f. eks. 19. og 

20. august, hvor nedbbrmengdene i det store nedbbrfeltet mellom avlapsmå1e

stedene gjbr sitt til å endre avlbpets karakteristikk ved innlbpet til Gjende i for

hold til avlbpskarakteristikken oppe ved breen. Tidlig i sesongen hvor det ligger 

store snbmengder utenfor breområdene, avviker avlbpskurvene også mer i av

stand fra hverandre p. g. a. tilskudd av vann som kommer fra snbsmeltingen i 

feltet mellom de to avlbpsmålestasjonene. 

I 1970 ble det utfbrt en del vannfbringsmålinger ved målestedet og en fant at det 

hadde funnet sted en betydelig profilendring siden kurven som ble opprettet i 

andre halvpart av se songen 1969. Profilendringene fant sannsynligvi s sted i for

bindelse med flommen de fbrste dagene i sesongen. 

Foravrig tyder det gode samsvar mellom vannfbringen ved brefronten og ved 

Memurubu resten av sesongen på at det ikke har funnet sted vesentlige profil

endringer ved måle stedet i lapet av observasjons se songen 1970. For normale 

vannfaringer i lapet av 1970 skulle derfor beregningene være pålitelige. 

Under ekstremt store vannfbringer bker usikkerheten på de beregnede verdier 

på samme måte som ved Ve sledalsbreen og Erdalsbreen. Dette virker igjen til 

at slamtransportberegningene under slike forhold blir usikre. Vannfaringsbe

regningene kan derved i enkelte tilfeller være et av de stbr ste usikkerhetsmo

mentene i forbindelse med slamtransportberegningene . 

Under flomforhold bke s prbvetagning shyppigheten til hver time. Konsentrasjon

ene kan variere raskt og variasjonene være store rundt en middeltrend. For be

regninger av slamtransporten skulle helst disse variasjoner registreres konti

nuerlig. Erfaringer med timesprbveserier fra flomsituasjoner ved observasjons

stasjonene ser dog ut til å indikere at en ved slik hyppig prbvetagning får be-

skrevet middeltrenden i slamkonsentrasjonsvariasjonene gjennom et flomdbgn 

ganske godt. Enkeltprbvene avviker ofte meget fra middelet, men i en tidsserie 

sammen med andre praver tatt med time sintervaller virker det altså som mid

deltrenden i slamkonsentrasjonene beskrives på en forholdsvis tilfredsstillende 

måte. U sikkerheten ved selve pravetagning smetodikken under flomforhold er 

neppe stbrre enn usikkerheten ved vannfbringsberf'gningene under slike forhold, 

be skrevet ovenfor. 



r 

L 

Daily 
mean 
air 
temp 

49 

AUSTRE MEMURUBRE 1970 

°c ~ 

I-~-~~----~' 20 - e~:,~'J .• 
1-- -------- -------------- ---

10- I-------~------~-~----
0- , 

10 20 

Daily silt 
transport tons, 

300-----

30 10 20 

1 i ---l----~-- - ,-------
I i r1 
I; i ! il: 
j' I ;'; 

"l 1:1' 

200 -------- r il! Il'; ---- ----
le I' 

31 

,,' \ Ul '~ I \ t' Il 
, '---_l

r ".II'" ,': 
100 ~--~~~ ••. JVI~V:~ 

O 
10 20 

JUNE 
30 10 20 31 

JULY 

10 20 31 10 20 30 

n -- ----- ------~------------

I 

j1---~-----------'---------

I: l' 

~~lrJ-
10 20 31 10 20 30 

AUGUST SEPTEMBER 

Fig. 20 

I forbindelse med flommen den 25. juni beretter observatorene at utblandingen 

av slam ikke lot til å være jevn i hele elvetverrsnittet ved provestedet. Turbidi

teten var storst på den siden av elven hvor provene tas. Beklageligvis korn de 

seg ikke over elven og fikk tatt prover på den andre siden også. Forskjellen i 

turbiditet mellom de to sidene av elven under flommen skyldes ufullstendig ut

blanding av to elver som har samlOp ca. 150m ovenfor prove stedet. Dette til 

tross for at elvestykket fra samlopet og nedover er kraftig turbulent. Tidligere 

har det ikke vært observert forskjeller i turbiditet mellom de to sidene av elven. 

For fremtiden vil en for sikkerhets skyld flytte prove stedet lenger nedover elven. 

På grunn av at de innsamlede vannprover i forbindelse med flommen den 25. juni 

tydeligvis har hatt en storre konsentrasjon enn midlet for elvetverrsnittet er 

middeltrenden for konsentrasjonen i elvetverrsnittet gjennom dagnet blitt be

skrevet for hoyt. En har funnet det rimelig å redusere den beregnede transport 

1970 tonn den 25. til ca. 7510, 1500 tonn. U sikkerheten i vannforingsberegning

ene under dette ekstreme dogn kjenner en som nevnt ikke, men det reduserte 
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tall for finmaterialtransporten dette dbgn blir i stbrrelse sordenen 1500 tonn. 

Til tross for reduksjonen er dette et rekordartet tall på samme måte som be

regnede transporter ved de andre observerte Sbr-Norske breer samme dbgn. 

Re sultat 

Beregningene utfbrt på grunnlag av observasjonene for 1970 Viser at det ble fbrt 

ca. 6750 tonn finmateriale i elven forbi målestedet foran Austre Memurubre i 
6 3 

observasjonssesongen. I samme periode passerte ca. 20,44 . 10 m vann for-

bi målestedet. Den storste beregnede transport av finmateriale i lbpet av ett 

dbgn 1500 tonn x ble målt den 25. juni samtidig med årets stbr ste dbgnvannfbring 

0,67 . 10 6m 3 . Sesongens minste dbgntransport 2,65 tonn, ble målt 7.juli. Sam

me dbgn var vannfbringen bare O, Il . 10 6m 3 . Hbyeste slamkonsentrasjon 8500 

mg/l ble målt i en vannprbve under flommen 25. juni mens se songens lave ste 

konsentrasjon 19 mg/l ble og så målt 7. juni. 

På grunn av forekomsten av lett eroderbare lbsmasser på strekningen mellom 

brefronten og målestedet er det sannsynlig at en del av det materiale som pas

serer målestedet fra tid til annen kan skrive seg fra lbsmassene foran breen 

ovenfor målestedet. Når slik erosjon finner sted, oftest i forbindelse med in

tense regnvær, får elven en mer brunlig farve enn vanlig på grunn av tilfbr selen 

av oksydert materiale. I 1970 opptrådte ikke slike forhold særlig ofte, erosjon 

av denne art av noen betydning er bare identifi sert den 18. og 31. august, og mu

ligens den 24. juni. Av den totale transport av finmateriale forbi målestedet ut

gjorde slikt materiale derfor bare en liten andel, anslagsvis 300 tonn. Finma

terialtransporten fra det bredekkede område innenfor observasjonsperioden 

1970 var derved ca. 645 O tonn. 

Observasjonssesongen dekket den vesentlige del av materialtransportperioden 

fra Austre Memurubre 1970. Sammenligninger med limnigrafregistreringer fra 

Memurubu (se fig. 18) vi ser at det bare var en vannfbringstopp av betydning fbr 

observasjonsperioden begynte, nemlig 3. -12.juni. Denne skyltes vesentlig var

lbsningen i de lavere deler av nedbbrfeltet til Memuruelven og avrenningen fra 

breene utgjorde trolig bare en liten del av den totale registrerte avrenning. 

Slamtransporten fra breen i perioden forut for observasjons sesongen må derfor 

ha vært beskjeden, anslagsvis 300 tonn. På samme måte viser vannfbringen ved 

Memurubu at observasjonsperioden dekket den siste flom av betydning i 1970 og 

den materialmengde som ble fbrt fra breområdet etter perioden var nok og så 

beskjeden, trolig i stbrrelsesordenen 200 tonn. Totalt var finmaterialtransport-

x Dette tall er 7510 av verdien beregnet på grunnlag av observasjonene. 
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en fra Austre Memurubre i 1970 ca. 6950 tonn. Regner en, som ved de bvrige 

observerte breer, at bunntransporten tilsvarte ca. 3010 av slamtransportens 

stbrrelse var den totale mas setransport fra Austre Memurubre i 1970 ca. 9000 

tonn. Dette tilsvarer en fjerning av erodert masse fra breens underlag på en 

tykkelse av ca. 0,50 mm. 

Vannfbringer og slamtransporter ved observerte Sbr-Norske breer under flom

men den 24. og 25. juni 1970. 

Den 24. og 25. juni 1970 ble det regi strert rekordartede vannfbringer ved alle 

de observerte Sbr-Norske breer. Disse fbrte igjen til uvanlig store masse

transporter fra breområder . 

Daily preClpitahon Daily mean temperature Daily mean wind-veloClty 
Station name 6 ml sec. mm C 

23/6 24/6 25'6 26/6 23/6 24/6 25/6 26/6 23/6 24/6 25/6 26/6 

Indre Matre tna.s.l. 31, 3 6,8 22,9 20,0 19,6 16,6 IS, l 12,3 O O 6,5 6, 3 

Finse 8, I 16,6 6,8 2,0 Il, 6 la, O 7,4 4,3 1,2 2,6 l, ° 1,5 

Filefjell 1010 " 2,7 4,4 0,9 0,3 13, 8 13, l 10,7 7,5 2,0 3,2 4, 5 3,2 

Fanaråken 2060 " 12,9 7,7 7, 5 6,9 6, 9 4,5 2,8 0,2 1,7 2,7 2,5 1,8 

Memurubreen 1520 " 4, O IS, O 9, 5 O 11, O 8,0 5,8 4,0 3, 6 4,3 2,8 2, l 

Nigardsbreen 1620 " 15, 5 29, l 11,5 2,0 9, 3 6, l 3, O -0,2 7,7 10,2 7,9 6,2 

Vesledalsbreen 1140 " Il, ° 28,0 30,0 11, ° 9,2 10,4 8, l 4,9 - - - -

Erdalsbreen 900 " 2,5 17, O 38, ° 7, 5 7,2 5,7 3,5 1,4 - - - -
Ålfotbreen 905 " 40,7 9,4 20,7 5, l 9,0 9,9 10,7 8,6 8, l 8,7 10,4 6, l 

Fig. 21 

Forut for disse dbgnene hadde et stort hbytrykksområde dominert værsituasjon

en over Skandinavia, med hbye temperaturer og klare dager. Den 23. begynte 

hbytrykket og svekkes og et system av fronter nærmet seg Norskekysten fra 

sor-vest ledet aven kaldfront i hoyden. Disse luftmasser var instabile. Natten 

den 24. passerte kaldfronten breområdene, det skyet til, vindstyrken okte, 

temperaturen sank noe og det falt også endel nedbor. Samtidig nærmet et ned

borområde seg Norskekysten fra Storbritannia. Dette passerte inn over breom

rådene i lopet av natten og ga store mengder ned bor . Selv om temperaturene 

var falt en del siden hoytrykket, holdt de seg fortsatt relativt hoyt og det ble 

målt store vindstyrker. Vind styrken bidro meget til å for sterke den orografi ske 

effekt på nedboren i breområdene . Kombinasjonen aven meget varm forperiode , 

store nedbormengder i lOpet av kort tid, relativt hoye lufttemperaturer og store 

vindstyrker fbrte til en meget intens avrenning av både smeltevann og nedbor 
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fra breomr<idene i lopet av natten. Flommen kulminerte de fleste steder p<i 

morgensiden den 25. og vannforingene gikk i en periode tilbake til et mer nor

malt forlOp igjen. 

Tabellen i fig. 21 gjengir en del meteorologiske observasjoner fra brestasjoner 

og værstasjoner nær forskjellige breomr<ider i Sor-Norge og gir en indikasjon 

på hvordan værsituasjonen med forskjellig intensitet gjorde seg gjeldende i bre

omr <idene. 

Nedenfor er det gitt en redegjorelse for m<ilingene og beregningene av vannforing

er og slamtransporter ved observasjons stedene i forbindelse med denne værsi

tuasjonen. 

Erdalsbreen Diagrammet i fig. 22 viser en utskrift av plotteprogrammet 

PTVVS for dognene fra 22. til 26. juni. Tidene er angitt langs den horison

tale skalaen, vannstander og slamkonsentrasjoner langs den vertikale. Tegnet 

+ viser en avlest vannstand og x slamkonsentrasjonen målt i en vannprove. De 

siste er i diagrammet forbundet med streker. Tegnet O angir at verdien for 

slamkonsentrasjon og vannstand faller i samme punkt i diagrammet. 

\ 
", 
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Fig. 22 Observasjoner fra Erdalsbreen 22. -27. juni, 1970. 

Observations from Erdalsbreen June 22 - 27th, 1970. 
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Som en vil se er vannstandsvariasjonene i perioden godt beskrevet og vannpro

ver er tatt med stor hyppighet. Finmaterialkonsentrasjonene i Erdalsbreelven 

er gjennom hele sesongen relativt hoye og av diagrammet fremgår det at de 

stiger til eksepsjonelle verdier ved hoye vannstander. Kornfordelingsanalysen 

av materialet i vannprovene fra Erdalsbreen viser at andelen av sandfraksjoner 

i gjennomsnitt ligger på 38,210. Av observatorens samvittighetsfulle notater ser 

en at det er store for skjeller på mengden sandpartikler fra prove til prove i den 

refererte periode. Dette bidrar til at variasjonene av materialkonsentrasjoner i 

de provene som ligger nærme st hverandre i tid blir store. Enkeltvi s er vannpro

vene neppe representative for middelkonsentrasjonen i elven for den tid de gjor

es gjeldende for. Som en tidsserie viser imidlertid provene en tydelig trend 

som varierer i takt med vannforingen og som sannsynligvis beskriver variasjonene 

av middelkonsentrasjonen over lengre tidsrom nokså nær. Ut fra den bemanning 

og det utstyr som er til rådighet må en kunne si at provetagningen og vannstands

observasjonene i forbindelse med denne flommen ved Erdalsbreen var tilfreds

stillende. 

Beregningene viser at vannforingen den 23/6 var 0,69 . 10 6m 3 , den 24/6 

1,05· 10 6m 3 , den 25/6 1,41' 10 6m 3 og den 26/6 0,69' 10 6m 3 . Beregningene 

den 24. og 25. er usikre p. g. a. at forholdet mellom vannstand og vannforing 

ikke er bestemt ved målinger under så ekstreme avrenningsforhold. De oppgitte 

tall baserer seg på ekstrapolasjon av vannforingsfunksjonen bestemt for lavere 

vannstander. En har ikke nok kjennskap til utseende av det be stemmende profil 

til å kunne si noe Oin hvor stor usikkerheten er. Den samme usikkerhet påhviler 

slamtransportberegningene da disse baserer seg på vannforingsberegningene. En 

periode på natten den 25/6 da det ikke ble tatt noen vannprover er det mulig at 

konsentrasjonene i elven kan ha vært hoyere enn diagrammet viser. 

Beregnet slamtransport den 23/6 var 550 tonn, den 24/6 920 tonn, den 25/6 

1930 tonn og den 26/6410 tonn. Tiltross for usikkerhetene i målingene er de 

oppgitte tall sannsynlige og en skal være oppmerksom på at det den 24. og 25. 

sikkert har funnet sted en meget betydelig bunntransport i tillegg. Vann med så 

sterk materialbelastning vil uten tvil få fatale virkninger hvis det blir sluppet 

direkte inn i driftsanlegget på et vannkraftverk. 

Vesledalsbreen Slamtransportene fra Vesledalsbreen virker svært beskjedne 

i forhold til de som finner sted fra naboen Erdalsbreen. Måle stokken for kon

sentrasjoner langs de vertikale aksene i diagrammene, fig.23, er sterkt re

dusert i forhold til Erdalsbreen. Observasjonene fra brefronten er vist i det 
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Fig. 23 Observasjoner fra Ve sledalsbreen brefront (over st) og Ve sledalsvann 
(nederst) i tiden 23. -27.juni, 1970. 

Observations from Vesledalsbreen glacier front (above) and lake Vesledalsvann 
(below) between June 23-27, 1970. 
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ovre, fra Vesledalsvatn i det nedre. I det sistnevnte er prove fra innlopet av 

vannet markert med. og forbundet med linjer. Prover fra utlopet er vist 

med tegnet x. 

Vannstandsvariasjonene ved begge vannmerker er godt be skrevet. Ved Ve sledals

vatn ble den viktig ste del av flomforlOpet dekket med time sprover. Vannprover 

tatt like etter kl. 5 om morgenen den 25. (like for flommens kulminasjon) ville 

muligens ha vist enda hoyere slamkonsentrasjoner enn de som ble målt i lopet 

av natten. Forskjellene i materialkonsentrasjoner mellom enkeltprover tatt ved 

innlopet er relativt sm<i og tidsserien viser en tydelig trend. Tidsserien fra ut

lopet viser en likeartet trend men med noe lavere konsentrasjoner. Overens

stemmelsen i forholdet mellom trenden i konsentrasjonene ved innlopet og utlopet 

tyder p<i at de vesentligste variasjoner er dekket ved provetagningen. 

Ved brefronten bl e det tatt langt færre prover, men det ser likevel ut som om 

de ve sentlige variasjoner er dekket og s<i her. Overens stemmeisen mellom pro

~ ved brefronten og innlopet til vannet er forholdsvis god. Transporten ved 

brefronten den 25. juni er beregnet til 97, 6 tonn mens vannforingen var O, 51 

. 10 6m 3 . Ved vannets innlop var den beregnede transport samme dogn 153,5 

tonn og vannforingen 1,33 . 10 6m 3 . N<ir forskjellene i de beregnede transpor

ter mellom disse to provesteder likevel er blitt s<i stor skyldes dette i forste 

rekke usikkerheter ved vannforingsberegningene. Konsentrasjonene i vannpro

vene og registrerte vannstander den 25. juni viser at slamtransport og vann

foring fra Ve sledalsbreen dette dogn var rekordartede. De beregnede verdier 

for vannforing og slamtransport samme dogn er mer usikre men gir likevel en 

indikasjon p<i storreisen av finmaterialtransporten fra breen under ekstreme 

forhold. Tar en bunntransporten med i betraktningen overstiger den totale 

transport uten tvil det stor ste av de to beregnede tall for Ve sledalsbreen 25. juni. 

Nigardsbreen Vannstandsregi streringer 

i hoy grad gjorde seg gjeldende her også. 

ved Nigardsvatnet viser at flommen 

Den 25. juni ble hittil hoye ste m<ilte 

av diagrammet i fig. 24 begynte 

Natten den 24/6 og natten den 25/6 

vannstand i vannet registrert. Som en ser 

vannstandene (+) <i stige allerede den 23/6. 

steg vannstandene spe sielt fort og flommen kulminerte på morgenen den 25. 

Mens vannstandsvariasjonene i forbindelse med flommen ved Nigardsvatn er 

godt beskrevet kan en dessverre ikke si det samme om variasjonene i slamkon

sentrasjoner i elven fra breen. Observatorene har ved en misforståelse kon

sentrert sin oppmerksomhet om utlopet av Nigardsvatn hvor også observasjons-
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hytten ligger. De har overhodet ikke tatt prover ved innlOpet på de tidspunkt i 

forlopet hvor en kunne forvente de stor ste transporter. Diagrammet viser pro

vene tatt ved innlopet forbundet med streker. Provene tatt kl. 13 den 25. og kl. 

3 den 26. kan neppe regnes for å være representative. Under den sterkeste 

vannstandsstigningen den 24. er det ikke tatt en eneste prove, og under den re

kordartede avrenningen den 25. heller ikke. I siste tilfelle antyder riktignok 

provene tatt på kvelden den 24. en sterkt stigende trend. Verdiene beregnet for 

slamtransporter ved innlOpet den 24/6, 373 tonn, og den 25/6, 478 tonn, er der

for totalt misvisende. Det er nærliggende å gJore en sammenligning med den 

flommen Ekman nevner 31. august (side 24). På dette tidspunkt lå en gruppe en

gelske studenter og skjottet målingene ved Nigardsvatn. Denne hendelsen dekket 

de meget samvittighetsfullt med time spraver. I forbindelse med denne flommen 

som opptrådte i slutten av avrenningssesongen, er det beregnet at avrenningen 

fra breområdet den 31/8 var 3,02 . 10 6m 3 og slamtransporten ca. 1200 tonn. 

Flommer i slutten av avrenningssesongen forer som regel mindre materiale 

., . 
N~ 
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Fig. 24 Ufullstendig observasjons serie fra Nigardsvatn 23. -26.juni, 1970. 

Discontinous observation series from Lake Nigardsvatn June 23-26th, 

1970. 
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enn tilsvarende store flommer tidlig i se songen. Allerede den 24/6 var .den be

regnede dognvannforing 3,09 . 10 6m 3 • altså betraktelig stor re enn vannforingen 

31/8. Slamtransporten ved denne tidlige flom har trolig vært av samme storrel

sesorden, eller storre enn den i august. PåfOlgende dogn, 25/6, ble den hittil 

hoyeste registrerte vannstand i Nigardsvatn observert. Avrenningsforlopet var 

meget intenst og den beregnede dognvannforing var 4,07 . 10 6m 3 . Finmaterial

transporten dette dogn må ha vært eksepsjonelt stor, antydningsvis det dobbelte 

av transporten den 31/8. 

Ved utlOpet av Nigardsvatn ble den hoyeste slamkonsentrasjon i forbindelse med 

flomdognene fOrst målt den 26/6, ett dogn etter flommens kulminasjon. Som en 

ser av diagrammet holdt slamkonsentrasjonene ved utlopet seg forholdsvis lavt 

under flommen og viser at Nigardsvatnet, selv under ekstreme forhold, er et 

effektivt sedimentasjonsbasseng. 

Ved store vannforinger blir usikkerhetene ved vannforings- og slamtransportbe

regningene storre på samme måte som ved de andre breer. Til tros s for at en 

ikke har dekning av slamforing sforlopet med prover er det hevet over enhver 

tvil at mas setransporten i elven fra Nigardsbreen 25. juni og så var rekordartet. 

Austre Memurubre Mens Erdalsbreen, Vesledalsbreen og Nigardsbreen 

ligger forholdsvis nær hverandre ligger Austre Memurubre mer kontinentalt 

ca. 80 km lenger innover og ostover i landet. Observasjonene var bare såvidt 

kommet igang da flomsituasjon opptrådte også her den 24. og spesielt den 

25. juni. Diagrammet i fig. 25 viser vannstandsobservasjoner og målte slam

konsentrasjoner i elven fra Austre Memurubre den 23. til 27. juni. Den 24. 

og 25. steg vannstandene til flommen kulminerte på formiddagen den 25. Kul

minasjonen ved Memurubreen fant sted flere timer etter kulminasjonen ved 

Jostedalsbreens brearmer. Heller ikke ved Memurubreen har det vært regis

trert så hoye vannstander tidligere. På kvelden den 24. viste vannprovene kon

sentrasjoner i en storrelsesorden som er forholdsvis normal for Memuruelven 

ved provetagning S'stedet. I lopet av natten da ingen prover ble tatt kan gjennom

snittskonsentrasjonen ha vært noe hoyere enn diagrammet viser. Fra tidlig om 

morgenen den 25. ble det tatt vannprover hver time utover til etter at flommen 

kulminerte og på grunnlag av disse fremkommer det en tydelig trend. 

Spesielt for Austre Memurubre er de helt ekstreme materi alkonsentrasjoner 

som ble målt under flommen og at de storste konsentrasjoner ble målt etter 

kulminasjonen av flommen. 
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Denne breen avviker fra de ovrig observerte bl. a. ved at den er omgitt av store 

mengder losmasser og at den også tydelig hviler på losmasser. Under slike 

ekstreme avrenningsforhold som opptrådte den 25. har det trolig foregått bety

delig erosjon i losmassene under breen. Nedbormengdene var forholdsvis store 

og kan også ha fort til erosjon i lOsmassene rundt breen ovenfor målestedet. 

Avrenningen var likevel meget mer intens under det bredekkede områåe hvor en 

betydelig smelting kom i tillegg. Det er sannsynlig at den storste erosjon av 

losmasser kan ha skjedd her. At slamfOringstoppen kom etter vannfOringstoppen 

har muligens sin forklaring i en forsinket utglidning av losmasser en stund etter 

at den vesentlige utgraving eller undergraving av vannmassene har funnet sted, 

mens avrenningen var på det mest intense. 

Selve måle stedet ved Austre Memurubre lider som tidligere nevnt aven rekke 

svakheter. Bl. a. var konsentrasjonene i elven på den siden provene ble tatt en 

tid under flommen noe storre enn på den andre. Dette, sammen med usikker

heten i vannforingsberegningene ved hoye vannstander medfOrer at slamtran

sportberegningenes absolutte utregnede verdier blir upålitelige. I omtalen av 

Austre Memurubre på side 49 har en derfor redusert den beregnede slamtran

sport den 25.juni skjonsmessig til å ha vært 1500 tonn. Selv om dette tall er 

upålitelig angir det en storrelsesorden på transporten i Memuruelven ved måle

stedet som er uomtvistelig. I tillegg kommer og så bunntransporten som nettopp 

under flommer når sine hoye ste verdier. 

1\ 
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Fig. 25 Observa sjoner fra Austre Memurubre 23. -27. juni, 1970. 

Observations from Austre Memurubre June 23-27th, 1970. 
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Konklusjon Ved alle de observerte breer i Sor-Norge opptrådte det rekord-

artede vannforinger og materialtransporter i forbindelse med de værforhold 

som gjorde seg gj eldende den 24. og 25. juni 1970. 

Avrenningen i snodekte hoyfjellsområder ble spesielt intenst p. g. a. at det forut 

for nedbordognene hadde vært et hoytrykk med hoye lufttemperaturer og at tem

peraturene under nedbordognene også holdt seg relativt hoyt og forårsaket be-

tydelig smelting. Sterk vind bidro til å holde smeltingen igang idet den forår

saket en rask utskifting av luftmasser over snoflatene. Vinden bidro også til å 

forsterke den orografiske effekt på nedboren i hoyfjellsområdene. 

Tabellen med meteorologiske observasjoner fra værstasjoner nær forskjellige 

breområder i Sor-Norge viser at værforholdene var nogenlunde likeartet i store 

deler av bredekkede områder. Den storste intensitet i avrenningen opptrådte i 

det vest-ost profil av Sor-Norge hvor de observerte breer ligger (fig. l). Ved 

Ålfotbreen ytter st i dette tverrprofil hvor NVE utforer rna sse balanse studier, 

var limnigrafen ute av funksjon under flommen, beregninger basert på meteoro

logiske parametre, utfort av Roald (1971) indikerer imidlertid at det må ha fun

net sted en betydelig flom og så ved Ålfotbreen den 24. og 25. juni. På limnigra

fen foran Tunsbergdalsbreen ble det registrert rekordvannforing som en fOlge av 

avrenningen disse dognene. Som en kuriositet kan det nevnes at det ble registrert 

en enda hoyere vannforingstopp ved Tunsbergdalsbreen bare få dager for som 

ikke kan forklares ut fra meteorologiske forhold. Den må skyldes at Brimkjelen, 

et bredemt basseng ved Tunsbergdalsbreens tunge som ikke har vært vannfylt på 

mange år, i 1970 må ha vært aktiv og tomt seg den 21. juni. Tvede (1971) viser 

et foto av is i Brimkjelen i 1970 som bare kan skylde s at det har vært en oppdem

ning av vann i bassenget. På limnigrafer forskjellige steder i Jotunheimen som 

registrerer vann fra brefelt ble det også registrert betydelige vannforinger den 

24. og 25. Limnigrafregistreringer lenger sor, rundt Hardangerjokulen og Fol

gefonna viser at vannstandene steg betydelig dognene 24. og 25., men her ble 

ikke vannforingene virkelig rekordartede. 

Alt i alt må en si at det er god samsvarighet i avrenningen fra breer som ligger 

nær hverandre som f. eks. Erdalsbreen, Vesledalsbreen, Nigardsbreen og Tuns

bergdalsbreen. Også ved Memurubreene og ved andre breer i Jotunheimen var 

avrenningen rekordartet til samme tid. Lenger sor var virkningen av de spesiel

le værforhold markert men ikke så ekstremt. 

Sammen med rekordvannforingene opptrådte det rekordartede materialtransport-
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er, ikke bare fra de observe rte breer, men og så fra breer i hele det belte som 

ble berbrt av de me st intense avrenning sforhold, særlig i Sogn og Fjordane og 

området innenfor. Trolig fant det sted betydelig transporter fra breområdene 

ved Hardangerjbkulen og Folgefonna også siden dette var den fbrste store flom 

i breområdene i 1970. 

Under så spe sielle forhold som dbgnene 24. og 25. juni trer det tydelig frem at 

breene reagerer samtidig og ofte med lik intensitet når samme meteorologiske 

forhold opptrer innenfor et stbrre geografi sk område. Ved en fremtidig anled

ning kan det være grunn til å gå nærmere inn på dette forhold gjennom en under

sbkeise av samvariasjonen mellom de enkelte breer til samme tid når det gjelder 

avlbp og materialtransporter . 
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UNDERSOKELSER AV VANNFORING OG SLAMTRANSPORT VED BREER I 

NORD-NORGE, 1970 

Engabreen 

I 1970 ble det foretatt slamtransportunder soke1ser ved Engabreen for annet å r. 

Breen er den stor ste ve stlige utloper av Svarti sen og spenner og s å over det 

storste hoydeintervall av Svartisens brearmer , fra ca. 1600 m o. h. ned til ca. 
2 

80 mo. h. Breens areal er ifolge et nykonstruert kart ca. 38 km . I dette areal 

er medregnet en selv stendig liten bre strom I1 Ve sle breen" . En ve sentlig del av 

Engabreen ligger p å det store granittiske gneissplatå som underligger Svartisen. 

Fig. 26 Filtrering av vannpr o ve . Bildet er tatt 
ved observasjonshytten foran breen. En del av 
vannet sees p å bildet. Nedbormå leren er av 
typen "Pluvius " . 

Filtering a sample at the observation hut in 
front of Engabreen. Part of the lake is visible 
on the photo. The raingauge shown i s of the 
type I P1uvius " . 

Breen har trukket seg sterkt tilbake i dette å rhundre. I det avdekkede omr å de 
2 

omlag 300 m nedenfor brefronten ligger n å et vann med storrelse ca. 1 , 2 km , 

10 m o. h. Midt p å vannet er det m å lt dyp p å over 9 0 m. I forrige å rhundre da 

bretungen dekket vannet hadde bretungen en tykkelse p å over 100 m p å dette ste

det og tungens dype ste deler l å adskillig under havniv å et. Mellom Holandsfjord

en og Engabrevannet, og rundt vannet har breen lastet av store mengder more

nemateriale (fig. 26). Innenfor vannet der bretungen ligger idag er berggrunnen 

renskurt. I lopet av de siste å r har bretungen avansert, i 1968 8 m (Liestol , 

1970) , og i 1970 hele 34 m. Fra brefronten drenerer et storre og et mindre el

velop ned til Engabrevatn som igjen drenerer til H o landsfjord. Det m inste elve

lopet kommer fra Veslebreen men passerer under Engabreens tunge for det n å r 

Engabrevannet. 
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I de to siste år har det også vært utfbrt massebalanseundersbkelser ved Enga

breen. Resultatene fra disse publiseres separat. (NVE's serie: Glasiologiske 

undersbkeIser i Norge). Balansen på breen disse to årene har vært negativ. Hit

til har ikke bevegelse s studier vært utfbrt i forbindelse med under sbkelsene. Re

feranse til tidligere undersbkeiser i forbindelse med breerodert materiale er 

gjort i forrige år s rapport. 

Undersbkeisene i 1970 

Observasjons stasjonen ved Engabrevannet var bemannet fra 9. juni til l. septem

ber. En fastboende i nærheten fortsatte noen observasjoner frem til 23. septem

ber. Slamprbver ble tatt regeimes sig ved hovedinnlbpet til Engabrevannet og ved 

utlbpet, så lenge observasjonsstasjonen var fast bemannet. I tillegg ble det tatt 

en del prbver i det mindre bstlige tillbp fra breen. I september ble det tatt 1-2 

daglige prbver ved hovedinnlbpet. 

Visuelle vannstandsobservasjoner ble foretatt hver gang vannprbver ble tatt ved 

innlbpet. Den nyinnstallerte limnigrafen i Engabrevannet kom igang i begynnel

sen av mai og gikk til slutten av oktober. Beklageligvis fungerte den utilfreds

stillende fra juni til uti august og i denne perioden er vannfbring sberegningene 

basert vesentlig på visuelle vannstandsobservasjoner. Mens stasjonen var fast 

bemannet ble det og så foretatt kontinuerlige meteorologiske observasjoner. 

De filtrerte slamprbver ble sendt til kontoret for brenning og veiing sammen 

med de bvrige observerte data. Alle måletall ble deretter overfbrt til hullkort 

for videre bearbeidelse av de innsamlede data. Dataprogrammet "PTVVS" be

skrevet på side 21, ble brukt til å kontrollere og supplere de observerte data. 

Etter at nbdvendige korreksjoner og supplement var innfbrt ble beregninger av 

de dbgnlige vannfbringer og slamtransporter utfbrt ved hjelp av EDB program

met "VHBA 2", beskrevet i forrige år s rapport. 

Resultat 

Diagrammene i fig. 27 er en sammenstilling av målinger og beregninger basert 

på sommerens observasjoner. Diagrammenes horisontale akser er identiske 

slik at de forskjellige data lett kan sammenholde s. Re sultatene av de meteoro

logiske observasjoner er framstilt i det bvre diagrammet. Sbylene viser middel

nedbbren for hvert dbgn for 3 nedbbrmålere plas sert rundt Engabrevannet. Sby

lene s stbrrelse er avpas set slik at en volumenhet nedbbr på breoverflaten er 

plottet i samme måle stokk som en volumenhet avrent vann fra breen vi st ved 

kurven for dbgnavlbpet i diagrammet under. Av sbylene for målt nedbbr kan en 
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derfor lett se hvor stor del av avrenningen fra breen som en tilsvarende nedbor

hoyde jevnt fordelt over breen forår saker. Den heltrukne rode kurven i det ovre 

diagrammet viser dognmiddeltemperaturene målt ved Engabrevatnet. Likeledes 

viser den brudne kurven i rodt produktet av dognmiddeltemperaturen og vind

styrken ved 850 mb (ca. 13 -1400 mo. h. ) basert på radiosondedata fra værsta

sjonen i Bodo. Dognmidlet for nedbor og temperatur målt ved vannet samt tem

peratur-vindproduktet fra radiosondemålingene har vært brukt som ledd i en lig

ning for å beregne det dognlige avlOp fra Engabreen. Korrelasjonsberegninger 

viser at disse faktorer er vel egnet til å forklare variasjonene i avrenningen 

fra Engabreen. For observa sjonsperioden 1970 viste de beregnede verdier for 

avlopet en korrelasjon på O, 83 med de målte verdier for avlop (Roald, 1971). 

I det undre diagrammet viser den heltrukne kurven den målte dognlige avrenning 

fra Engabrevatnet mens den ovre soy1erekken viser beregnede dognlige slam

transporter inn i vannet. Den skyggelagte undre soylerekke viser beregnede 

ENGABREEN 1970 
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dognlige slamtransporter ut av vannet. 

Innenfor observasjonsperioden 9/6 - 31/8 er det beregnet at ca. Il 560 tonn fin

materiale ble fort inn i vannet mens ca. 3000 tonn ble transportert videre ut i 

Holandsfjorden. Ca. 8560 tonn eller omtrent 7510 av alt finmateriale som ble 

fort inn i Engabrevatnet sedimenterte der i observasjonsperioden. I samme pe

riode er det beregnet at 168 . 10 6m 3 vann drenerte fra breen gjennom vannet. 

Den 28. juli inntraff den stbrste dognavrenning og transport fra breen samt 

gjennom vannet i lOpet av observasjonssesongen. Dette skjedde i forbindelse 

med noen dogn hvor temperaturene var jevnt hoye samtidig med at det var sterk 

vind og noe nedbor. Resultatet var en sterk avsmelting fra breen. 

Transporten av finmateriale fra breen inn i Engabrevatn dette dognet var ca. 

450 tonn mens transporten ut av vannet var ca. 115 tonn. Grovt regnet 335 tonn 

eller ca. 75% av det materiale som ble fOrt inn i vannet sedimenterte der. 

Samme dogn pas serte ca. 4, 12 l 0 6 3 . E b H m vann gjennom nga revatnet. oyeste 

konsentrasjon av suspendert ITlateriale i lepet av sesongen både ved innlep og 

utlop ble målt dette dognet. Ved innlopet var den 185 mg/l, ved utlopet 31 mg/l. 

Minste dogntransport inn i vannet fra breen i lopet av observasjons sesongen var 

28 tonn den 17. juli etter at vannforingen i breelven hadde avtatt over flere dager 

i forbindelse med en kjolig periode med lite smelting på breen. Samme dogn var 

transporten ut av vannet 11,5 tonn. Ca. 16,5 tonn eller ca. 5910 av det materiale 

som ble fOrt inn i vannet sedimenterte der. 

Forskjellen i de relative tall for sedimentasjonsraten mellom innlop og utlop på 

de to dagene med henholdsvis maksimal og minimal transporter inn i sjoen har 

sin naturlige forklaring i at de roligere stremmene i vannet på dager med liten 

vannforing ikke har kapasitet til å holde særlig store konsentrasjoner av finITla

teriale i suspensjon på veien mellom vannets innlop og utlop. Dette går også ty

delig frem av diagrammet med soyler som viser transport inn og ut av vannet. 

Et vann på Engabrevatnets stbrrelse er et forholdsvis effektivt sedimentasjons

basseng. 

Som det vil fremgå av både forrige år s og dette år s rapport ar beide s det med å 

bestemme feilkilder i forbindelse med målingene og beregningene av slamtran

sporten. På et annet sted i denne rapport refereres en metodeundersokelse fra 

Nigardsbreen. Ved en fremtidig anledning tar en sikte på å utfore likeartede un

der sokelser foran Engabreen. 

Av den forelopige undersokelse av kornstorrelsesfordelingen og sammensetning-
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en av materialet bl. a. fra Engabreen, referert på side 8" vil en se at det kom

mer med en del grovere partikler i provene fra tid til annen som kompliserer 

vurderingen av deres representativitet. Fra 1971 vil en skille alle partikler med 

diameter over en gitt storrelse ut av provene, slik at en kan angi en presis ovre 

grense for partikkelstorreisene som nærværende materialtransportundersokel

sen beskjeftiger seg med. Det grovere materialet som tas ut av provene blir 

selvsagt også tatt vare på, men behandles for seg. 

I de for ste ukene av observasjons se songen 1971 ble det tatt en rekke dobbelt

prover ved både innlOpet og utlopet og ved både små og st6rre vannforinger . 

Hver av provene i ett dobbeltprove sett ble filtrert, brent og veiet for seg. For 

å få en oppfatning om hvor stor variasjon det kan være mellom enkeltprover 

tatt omtrent samtidig på samme punkt i tverrprofilet av elven ved provetagnings

stedene, har en utfort en enkel beregning på grunnlag av dobbeltprovene . For 

hvert dobbeltprove sett ble det beregnet hvor meget proven med den stor ste kon

sentrasjon avvek i prosent fra den laveste. Disse prosentforskjeller ble der

etter summert og middelavviket mellom samtlige dobbeltprover beregnet. 

Ved innlopet ble det i alt tatt 57 sett dobbeltprover. For 28 av disse var avviket 

innen hvert sett mindre enn 1010 mellom hoyeste og laveste konsentrasjon. 3 

prover med avvik over 4510 ble sjaltet ut som ikke representative. Sannsynlig

vis var det kommet en del grove korn i disse prover. Slike ikke-representative 

prover vil en også kunne identifisere ved hjelp av plotteprogrammet "PTVVS". 

På grunnlag av 54 dobbeltprover fra innlOpet er det beregnet at middelavviket 

at st6r ste prove i forhold til den minste var ca. 1310. D. v. s. at den gjennom

snittlige avvik rundt midlet mellom dobbeltprovene grovt regnet var 710. 

Med dobbeltprovene fra utlOpet er forholdet annerlede s. Her er konsentrasjon

ene meget lavere enn ved innlopet, i gjennomsnitt 10-20 mg/l, og selv små ab

solutte forskjeller i vekt mellom provene gir store forskjeller i relative tall. 

Tilsammen ble det tatt 26 dobbeltprover ved utlopet. I 3 av disse avvek storste 

konsentrasjon mer enn 10010 fra den laveste. Disse prover er sjaltet ut i be

regningen av middelavviket. På grunnlag av 23 dobbeltprover er det be regnet 

at middelavviket mellom to samtidige prover ved utlopet var ca. 2710. Gjennom

snittsavviket rundt midlet i dobbeltprovesettene blir her ca. 1410. 

Disse tallene gir en viss indikasjon på den usikkerhet som påhviler provene ved 

hvert provetagningssted. Det må understrekes at denne sammenligning bare 

gjelder prover tatt omtrent samtidig og på samme punkt i elvetverrsnittet. 

Variasjonene rundt en middeltrend i slamkonsentrasjonen mellom to provetag-
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ninger med noen timers mellomrom er trolig noe storre enn middelavviket be

regnet for dobbeltprovene , spe sielt ved inniapet. Ekmans midlertidige re sultat

er fra de kontinuerlige turbiditetsmålinger ved Nigardsvatnet tyder på det samme 

(se side 28). Inntil flere fyllestgjorende data foreligger må en avholde seg fra å 

sette opp noen absolutte feilgrenser for beregnede mengder transportert suspen

dert materiale i breelver etter de metoder som har vært benyttet i nærværende 

undersakeiser. Det kan likevel sies at det synes å være en viss konsistens både 

i målingene og re sultatene. 

Innledningsvis ble det nevnt at det drenerer to avlop fra Engabrefronten. Pro

vene som danner grunnlag for de ovenstående beregninger er alle tatt i hoved

Iapet. Vannforingen i det minste avlapet fra brefronten utgjor neppe mer enn 

3 % av vannforingen i hovedlOpet. For ordens skyld ble det i lOpet av se songen 

1970 tatt en del vannprover i det lille elvelopet paralellt med provetagningen i 

hovediapet under forhold med både store og små vannforinger . Konsentrasjon

ene av suspendert materiale i det lille tillopet ser ut til å variere godt i takt 

med konsentrasjonene i hovedtillopet, men ligger ca. 500/0 lavere. Bidraget av 

dette lille tillopet til totalavrenningen og transporten fra breen er svært beskje

dent og i lys av den usikkerhet som ellers påhviler beregningene har en derfor 

ikke funnet det nodvendig å innfore korreksjoner i beregning småten for tran

sporten til vannet p. g. a. dette tillop. 

Observasjons se songen 1970 har gitt god dekning for den ve sentlig ste del av ma

terialtransporten som har funnet sted i lopet av året. Ifolge limnigrammene fra 

Engabrevatnet holdt tilsiget til vannet seg lavt helt til ut i slutten av mai. Nor

malt ligger avrenningen i breelven mellom l og 2 . 10 6m 3 i dagnet i lopet av ob

servasjonssesongen. Inntil 28. mai gikk ikke tilsiget pr. dogn til vannet over 

0.15 . 10 6m 3 . 30. mai akte tilsiget til 0.75· 10 6m 3 og holdt seg jevnt frem til 

8. juni hvor det passerte l . 10 6m 3 for forste gang. 9. mai begynte observasjons

sesongen. Endel av dette tidlige tilsig skrev seg fra tilsig utenfor breområdet 

som ikke forer særlige materialmengder med seg. Anslagsvis har tilsiget fra 

breen for observasjoner kom igang ikke fort med seg mer enn ca. 700 tonn fin

materiale. 

Etter at observasjonsstasjonen ble stengt l. september fortsatte en fastboende i 

nærheten å ta vannprover ved brefronten frem til 25. september. På grunnlag av 

disse er det beregnet at ca. 900 tonn finmateriale ble fort inn i vannet fra breen 

i dette tidsrom. Etter dette holdt vannstanden seg lavt i vannet inntil limnigrafen 

fros 31. oktober. I denne tiden ble neppe mer enn 350 tonn finmateriale fort inn 

i vannet fra Engabreen. 
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Tilsammen utgjorde transporten av finmateriale inn i Engabrevatnet fra breen 

utenom observasjonsperioden ca. 1950 tonn. Regner en transporten i sesongen i 

tillegg ble det i 1971 fOrt inn i vannet ca. 13500 tonn finmateriale fra breen. I 

1969 kom en til at ca. 7510 av alt finmateriale som kom inn i vannet fra breen 

sedimenterte der. For observasjonssesongen 1970 er det også beregnet at ca. 

7510 av det materialet som ble fort inn i vannet sedimenterte der. Antar en at 

denne prosent gjelder for hele 1970 var sedimentasjonen i vannet dette år ca. 

la 000 tonn, ca. 3500 tonn breerodert materiale ble derved fort videre ut i Ho

landsfjorden. 

Transporten av grovere materiale fra Engabreen har det hittil ikke vært gjort 

for sak på å beregne. I 1971 er det utfart en pre sisjonsopplodning av Engabre -

vatnet som skal danne grunnlag for fremtidige pålagringsmålinger. Disse vil 

bl. a. kunne gi en mulighet til å folge utviklingen i deltautbyggingen ved inniapet 

til vannet hvor det grove materiale som fore s fra breen laste s av. Årlige på

lagringsstudier i dette område vil kunne gi en god indikasjon på storreisen av 

bunntransporten i breelven for hvert år. 

Nettprosjektet for måling av bunntransporten i elven fra Nigardsbreen i 1969 ga 

et inntrykk av at bunntransporten i en breelv av Nigardselvens storrelse kan 

være betydelig (Ekman, 1970). Ved en mer detaljert gjennomgåelse gir de inn

samlede data fra dette prosjektet mulighet til en mer nyansert forståelse av 

forlopet av bunntransporten enn de forelopige re sultatene vi ser. Bl. a. står det 

igjen å under sake hvilken relasjon det var mellom vannforing og pålagring for 

hvert tidsrom mellom pålagring smålingene som ble utfart et flertall ganger mens 

nettet var intakt. Pålagringens storrelse i hvert tidsrom viser nok en avhengig

het av vannforingens storreiser som jo bestemmer elvens kapasitet til å fore 

materiale av ulike blokkstorrelser og mengder i samme tidsrom. Nettet brot 

sammen for de storste vannforingene i observasjonssesongen 1969 opptrådte. 

Det er sannsynlig at disse forte relativt stOrre grovmaterialmengder pr. enhet 

vann som passerte inn i sjoen enn vCinnforingene tillot mens nettet sto. Det sam

me forhold gjelder generelt for konsentrasjonen av finmateriale som jo stiger 

med akende vannforing . Mengdeforholdet mellom finmateriale og grovmateria-

le under transport er neppe konstant ved forskjellige vannforinger ettersom 

bl. a. elvers kompetanse til å fore stOrre blokkstarrelser også tiltar med akende 

vannfaringer. Det er mulig at forholdet 30: l 00 mellom mengde grovmateriale 

og finmateriale som gjaldt for hele perioden nettet sto, ble overskredet til 

50:100 eller mer, som jo Ekman antyder i samme rapport på grunnlag av delta

utbyggningsmålingene. En nærmere gjennomgåelse av allerede innsamlede data 

vil som sagt trolig kunne gi sikrere viten om disse forhold. 
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For en vurdering av bunntransporten i breelven fra Engabreen er det nærliggen

de å sammenligne Engabreen med Nigardsbreen som i de fleste stbrrelsesfor

hold er svært lik, inntil en kan gjdre bruk av deltapålagringsmålingene fra En

gabrevatnet selv som grunnlag for en beregning. I likhet med forrige år anslås 

transporten av grovere materiale i mengde å utgjdre 30'10 av den mengde finma

terialtransporten i 1970 var, eller ca. 4000 tonn. Tilsammen blir da transporten 

av breerodert materiale fra Engabreen inn i det nedenforliggende vann i 1970 

17500 tonn. Regner en den spesifikke vekt av bergartene i Engabreområdet til å 

være ca. 2,5 tilsvarer massetransporten av materiale fra Engabreen i 1970 en 

ero sjon på 0,22 mm jevnt fordelt over hele breens underflate . 

Trollbergdal sbreen 

Undersdkeisene av vannfdring og slamtransport fra Trollbergdalsbreen tok til i 

1970. Trollbergdalsbreen ligger dverst i Beiardalen i Rana, like nord for den 
2 

dstre halvdel av Svartisen. Breen er en liten dalbre med et areal ca. 2 km . 

Breens hdyeste punkt 1360 m o. h. ligger opp mot Skjelåtind (se fig. 28) mens 

brefronten ligger på 910 m o. h. Berggrunnen i området er en glimmergneiss 

bl. a. med bånd som er rikholdige på granater. Bergarten virker stedvis svært 

spro. En morene ca. l km nedenfor brefronten markerer breens sannsynligvis 

stor ste utstrekning en gang i det 18. århundrede. En annen veldefinert morene 

ca. 600 m nedenfor brefronten demmer opp et lite sandurfelt. Elven fra breen 

dreneres gjennom disse morener ned i elven Leira og videre ned Beiardalen til 

havet. Dette vassdrag får også tilskudd av smeltevann fra en rekke andre 

lignende små breer. 

Ved Trollbergdalsbreen utfore s meteorologi ske observasjoner, mas sebalanse

under sokelser, bevegelse s studier og vannfbringsmålinger såvel som slamtran

sportunder sokelser. Breen har ikke tidligere vært gjenstand for noen form for 

undersbkeiser. 

Under sokelsene i 1970 

Obse rvasjons stasjonen var bemannet fra 25. juni til 27. august av to studenter. 

Dette tidsrom dekket den viktigste del av ablasjonssesongen ved Trollbergdals

breen i 1970. Breens ringe stbrrelse og stasjonens beliggenhet nær opp til bre

fronten medfdrer at arbeidsmengden ved stasjonen ikke er stor. De innsamlede 

data fra 1970 er av meget god kvalitet. 
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Fig. 28 Brefronten av Trollbergdalsbreen. Pravetagningsstedet ligger ved 
elven i bildets nedre hayre hjarne. I bakgrunnen Skjelå tind 1638 m o. h. 

The glacier front of Trollbergdalsbreen. The location of the sampling site is 
at the stream in the lower right corner of the picture. In the background 
Skjel å tind 1638 m a. s . l. 

Vannfaringen i elven blir m å lt like nedenfor sandurfeltet (nevnt ovenfor) ved en 

limnigraf. T likhet med et par av de andre under sakte breer er det vanskelig .i 

finne et profil i elven som er stabilt nok til å gi p å litelige vannstandsobserva

sjoner. Et kontrollvannmerke er oppsatt like foran brefronten. Ved kontroll

vannmerket tas ogs å vannpr a vene for materialtransportbestemmelsene. Vann

standen avle se s p å dette vannmerke hver gang slamprave r blir tatt. Slampraver 

ble tatt med j evne mellomrom 5 ganger i dagnet uten avbrudd hele se songen. En 

har plottet en double-mass kurve for å under sake samvariasjonen mellom limni

grafen ved sandurfeltet og kontrollvannmerket. Denne vi ser at det er meget god 

samsvarighet mellom vannstand svariasjonene ved di s se to steder for hele se

songen. Sannsynligvis har det derfor ikke funnet sted vesentlige profilendringer 

ved noen av målestedene innenfor observasjonsperioden 1970. Tiltross for at 

m å lestedene langt fra er ideelle virker det som vanllfaringsberegningene for 

1970 er p å litelige. 

Re sultat 

Nedenstående diagram viser en sammenstilling av observasjoner og beregninger 

for 1970. I det averste diagrammet er observerte meteorologiske parametre 

vist. Kurven i radt angir dagnmiddeltemperaturene m å lt ved brefronten. Saylene 

i bl å tt viser den dagnlige nedbaren m å lt samme sted og den sorte kurven v i ser 

produktet av temperatur og vind v e d 850 mb (ca. 13 -1400 m o. h.) basert p å 
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TROLLBERGDALSBREEN 1970 
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Fig. 29 

radio- sonde data fra værstasjonen i Bodo. I det undre diagram.m.et viser den blå 

kurven dognm.iddelvannforingene fra Trollbergdalsbreen m.ens soylene vi ser den 

beregnede dognlige finmaterialtransporten fra breen. Soylene for dognmiddel

ned bor og arealet under kurven for vannforing er sam.m.enlignbare på samm.e 

måte som for Engabreen, Erdalsbreen og Austre Mem.urubre. 

Som ved de andre breene ser en av diagran1.mene at det er en svært god sam.m.en

heng mellom de m.eteorologiske parametre og avrenningen fra breen. En nær

mere redegjorelse for dette gis av Roald (1971). 

På samm.e måte varierer slamtransporten fra breen i takt med vannforingen. 

Ostrem (side 72) påpeker at denne samm.enheng er bedre ved Trollbergdalsbreen 

enn ved noen av de andre observerte breer. 

I lopet av observasjonsperioden 1970 er det beregnet at ca. 2840 tonn slam. ble 

fort i elven fra Trollbergdalsbreen. I sam.me periode er det målt at ca. 6,69 

10 6m 3 vann ble drenert fra om.rådet. Sesongens storste dogntransport på 335 
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tonn ble målt den 21/7. Samme dogn var avrenningen 0,24 . 10 6m 3 vann og den 

hoyeste slamkons entrasjonen ble målt til å være 2410 mg/l. Sesongens minste 

dogntransport 7,9 tonn ble målt den 17/7. Samme dogn gikk det 0,05 . 10 6m 3 

vann i elven fra breen. Laveste slamkonsentrasjon dette dogn var 143 mg/l. 

Som en vil se av diagrammene er den viktigste og alt vesentlige del av avren

ningssesongen dekket med observasjoner. Avrenningen fra breen kom forst i

gang i begynnelsen av juni og det var ingen sær skilt store vannforinger for ob

servasjonsstasjonen ble bemannet. Slamtransporten i denne perioden må ha 

vært relativt beskjeden og anslås til 400 tonn. Ablasjonen på breen tok slutt i be

gynnelsen av september. Vannforingene fra breen avtok forhold svi s jevnt etter 

at observasjonene ble av sluttet. Heller ikke i denne perioden kan slamtransport

en ha vært særlig stor. Den anslås til å ha vært 200 tonn. Regner en bunntran

sporten for å ha en masse tilsvarende 30% av slamtransporten var den totale 

transporten av materiale fra Trollbergdalsbreen 1970 ca. 4500 tonn. Dette til

svarer en fjerning av erodert materiale fra hele breens underlag på ca. l, 13 mm. 
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OM SAMBANDET MELLOM VANNFORING OG SLAMTRANSPOR T 

Slamtransporten fra en bre varierer mer eller mindre i takt med vannforingen. 

Ved okende vannforing viser det seg nesten alltid at også slamkonsentrasjonen 

oker, og vi får en meget sterk stigning i slamtransporten. For å få rede på den 

totale slamtransporten i en bre-elv i lOpet aven viss periode ville det være 

onskelig om man kunne finne fram til en formel for å beregne slamforingen når 

vannforingen var kjent, m. a. o. benytte en liknende metode som når vannforing

en beregnes på grunnlag av observert vannstand. Det sistnevnte forhold kan jo 

uttrykkes matematisk for hvert enkelt målested, og det er fristende å tenke seg 

at det kanskje eksisterer liknende samband mellom vannforing og slamtransport. 

Basert på slamobservasjoner i elvene fra noen utvalgte norske breer er det 

foretatt en under sokelse av mulighetene for å komme fram til et matemati sk de

finer bart forhold. I det folgende vises resultatene av denne undersokelse. 

Som nevnt på annet sted i denne rapport er· den dagnlige slamtransporten bereg

net på grunnlag aven rekke pravetagninger hver dag, og vannfaringen er be stemt 

ved limnigrafregistreringer og kjent vannfaringskurve. De framkomne dognver

dier kan ansees å være relativt sikre. Hvis man praver å tegne et diagram som 

vi ser sambandet mellom dagnlig slamtransport og dagnlig vannforing , vil en 

starre eller mindre spredning av punktene demonstrere hvorvidt det er urime

lig eller realistisk å anta at det foreligger et entydig samband. En liten punkt

spredning langs en eller annen kurve vil styrke antagelsen at et slikt samband 

eksisterer. Som eksempel skal vi farst se på resultatene fra Trollbergdalsbreen 

i Nord-Norge. 

I diagrammet, fig. 3 O, er hvert dagns slamtransport og samme dagns totale 

vannfOring markert med et punkt. Punktene er dessuten gruppert i 4 grupper for 

4 valgte deler av den totale observasjonsperioden som varte fra 25/6 til 26/8 

197 O. I forhold til de He ste andre diagrammer, konstruert for andre breer, lig

ger punktene relativt godt samlet om en parabel-liknende kurve. Denne kurve 

er i figuren trukket "subjektivt", altså uten noen slags beregninger av tilpas

ningen. 

Det er mulig at man i stedenfor den indikerte linje skulle kunne konstruere en 

separat kurve for hver av de 4 periodene. I så fall ville kurven for perioden 12.-

21. juli ligge lave st i diagrammet, dv s. gi de stor ste slammengder for en og 

samme vannforing. Antallet punkter er dog for lite til at man kan trekke noen 

sikker konklusjon på dette punkt. 
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TROLLBERGDALS 8 RE E N, 
Norway 1970 
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Fig. 30 Forsok til demonstrasjon av 11 slamforingskurve" for elven fra Troll
bergdalsbreen. Hvert punkt er resultat av ett dogns målinger. Det vil være 
mulig å trekke en parabelformet kurve gjennom punktskaren uten å få alt for 
store divergenser. En slik kurve er antydet, men den er trukket subjektivt, 
uten matematisk tilpassing. 

Attempted sediment transport rating curve for Trollbergdalsbreen. Each 
point represents 24 hours of observations. It seems that a parabolie curve 
give s a good fit to the points. 

En ennu bedre overensstemmelse mellom dognlig slamtransport og vannfbring 

fant man for Nigardsbreen i lbpet aven periode med stadig synkende vannforing 

26/6 - 14/7 1969 (se fig. 31). Der ligger punktene usedvanlig godt samlet langs 

en parabel-liknende kurve hvis formel ble beregnet til S = 54,8 (Q _ 0,3)1,47. 

(Forme len er beregnet etter minste kvadratens metode i et log-log - system ved 

å bruke NVE I S standardprogram for beregning av vannforing skurver). 

Med utgangspunkt i de ovenfor nevnte eksemplene kan det være fristende å tro 

at man i alminnelighet vil kunne konstruere en kurve eller finne en formel som 

gjor det mulig å beregne slamtransporten når vannfOringen er kjent. Dette gjore s 

f. eks. ved IHD-stasjoner i Sverige, som komplement til de rutinemessige ob-
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NIGARDSBREEN, Norway 
Period of folling water stage 

26 JUNE - 14 JULY 1969 
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Fig. 31 Dagnlig vannfOring og slamtransport ved Nigardsbreen (brefronten) 
i 1apet aven periode med fallende vannfaring 26/6 - 14/7 1969. Punktene 
ligger s<1 godt samlet at det lar seg gjare <1 trekke en relativt sikker " s 1am -
faringskurve" gjennom dem. Ved <1 bruke Vassdragsvesenets standardprogram 
for EDB-beregning av vassfOringskurver, viste det seg at kurvens formel ble 

S = 54,8 (Q _ 0,3)1,47 

Daily discharge and silt transport for a period with decreasing discharge 26/6-
14/7 1969. The observations from this period produee a well-defined rating
curve. The equation for thi s curve is 

S = 54,8 (Q _ 0,3)1,47 

servasJoner. Der beregner man slamtransporten for de dager man ikke har di

rekte observasjoner (Nilsson 1971, s. 59-61). En slik kurve eller formel ville 

selvsagt være av uhyre stor praktisk interesse ogs<1 i Norge, men det viser seg 

dessverre at de to ovenfor nevnte eksemplene ikke er representative for forhol

dene i en bre-elv. 

Et mere "normalt" tilfelle kan vises ved et tilsvarende diagram for Erdalsbreen 

(se fig. 32). Her har punktene en meget stor spredning og det er helt urealis

tisk <1 forsake <1 trekke en kurve gjennom punktskaren. Det er mulig at man for 

perioden 12/6 - 22/6 kunne legge en kurve relativt lavt i diagrammet og f. eks. 

for den siste perioden (i august) tegne en annen kurve som ligger noe hayere i 

diagrammet. P<1 denne m<1te ville man kanskje kunne få en rekke kurver, hver 

med en relativt kort gyldighetstid for sommeren 1969. Undersakeiser har vist 

at slike kurver ikke vil være gyldige et annet <1r, selv for en og samme bre. Det 
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Fig. 32 Dognlig slamtransport og vannforing ved Erdals bre en 1969. Hvert 
punkt representerer ett dogn. Punktene er gruppert for 5 valgte deler av ob
servasjonsperioden som strakk seg fra 12/6 - 29/8. Spredningen er så stor 
at det vil være helt umulig å trekke noen realistisk kurve i dette tilfelle. Det 
bor observeres at i sommerens forste del er s1amtransporten betydelig storre 
enn senere på sommeren for en og samme vannfo'ring ~ se punktene markert 
med x). 

Daily silt transport and discharge at Erdalsbreen 12/6 - 29/8 1969. The ob
servation period has been subdivided into 5 shorter periods. Each of the se are 
shown with different symbols. The points are so scattered that no clear central 
tendency can be distinguished. Note that a given water discharge leads to a 
larger transport in the ear1y summer than later in the season. 

er tydelig at sambandet mellom dognlig slamtransport og dognlig vannforing for

andrer seg sterkt i lopet av sommeren, og fra år til år. Vi skal derfor forsoke 

å se om man kan folge denne stadige forandringen i lOpet aven se song. 

x 

Forandringen i sambandet mellom slamtransport og vannforing utover sommeren 

kan kanskje best demonstreres ved at man forbinder de enkelte punkter kronolo

gi sk med rette linjer. For Erdalsbreen vil man da for sommerens forste del 

(12/6 - 4/7) få en kurve som er vist i fig. 33. Kurven får formen aven slags 

sloyfe med de stor ste relative slamtransportene i begynnelsen og en avtagende 

relativ transport mot slutten av perioden. I dette tilfelle omfatter perioden hele 

23 dogn, men ofte fullbyrdes en lignende sloyfe på kortere tid. Liknende forhold 

er tidligere påvist av Sundborg (1956, s. 298) for Edsforsen i Klaralven i Sveri-
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ge, der periodelengden var omtrent av samme storrelsesorden. Otnes (1960, s. 

235) fant for Rufiji i Tanzania at reIa sjonen mellom slamtransport og vannforing 

varierte på liknende måte, men "sloyfens" periode strakk seg over hele året, 

se fig. 34. 

Det omvendte forhold, dvs. at den maksimale slamtransporten finner sted etter 

at vannforingen har kulminert, er ofte nevnt i litteraturen. Spesielt har Heidel 

(1956) diskutert dette fenomen og bl. a. vist at et sjosystem favoriserer en re

lativt ra sk forplantning aven vannforing sokning, mens selve slammet tar bety

delig lengre tid å passere sjosystemet. Selv om altså "slamtoppen kommer for 

vanntoppen" i elvens ovre deler, blir resultatet ofte omvendt lengre ned i vass

draget. Liknende forhold er påvist av Axelsson (1967, s. 93) for den nord

svenske sjo Laitaure, der man ved utlopet av vannet fant en betydelig tidsfor

skj ell fle re dogn mellom maksimal vannforing (som kom for st - som en 

slags trykkbolge gjennom sjoen) og maksimal slamkonsentrasjon. Den siste fant 

ofte sted ved fallende vannforing. Slike forhold er ikke typiske for bre-elver. 

Der finner man alltid den maksimale slamkonsentrasjonen ved stigende vann

foring. 

Karakteristisk for slamtransporten i bre-elvene er at vi ofte får flere sloyfer i 

lopet aven og samme sommer. Det er sannsynlig at hver sloyfe er knyttet til 

en flomsituasjon av kortere eller lengre varighet. Normalt vil det inntreffe flere 

slike flomsituasjoner i lbpet aven enkelt sommer og man kan få en rekke slbyfer 

i lopet av sesongen. Et typisk eksempel på en serie sloyfer er vist i fig. 35. 

For tiden 7/6 - 14/8 1969 er hver enkelt dags slamforing og avlop ved Nigards

breen markert med et punkt, og punktene er sammenbundet i kronologi sk orden. 

Vi får i alt 3 tydelige slayfer med kulminasjonspunkt 22/6, 17/7 og 29/7. På den 

sistnevnte, den storste, finner vi dessuten en ekstra sloyfe med kulminasjon 

Fig. 33 Overst vises en "slamforingskurve" for forste del av sommeren 1969 
for Erdalsbreen. I begynnelsen er relasjonen slamtransport/vannforing stor 
'kurven ligger lavt i diagrammet) senere blir relasjonen mindre dog med 
visse uregelmessigheter overst i slayfen. 

Nederst vises de samtidige variasjonene i dognlig vannfOring og slamtransport. 
'Normalt opptrer maksimal slamtransport for vannforingen kulminerer). Tids
punktet for de storste slamforingene sammenfaller med vendepunktet overst til 
hoyre på slamforing skurven. 

The upper diagram shows the relationship between water discharge and sediment 
transport for the first part of the summer 1969. The ratio silt transport/dis
charge has a decreasing tendency through the period. 

The lower diagram shows silt transport and discharge for the same period 
plotted against time. The time of the largest silt transports corresponds to 
the rightmost point of the curve in the upper diagram. 
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RUFIJ I AT STI EGLERIS GORGE, 1956-1960. 
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Fig. 34 Månedlig slamtransport og vannforing for elven Rufiji ved Stiegler 's 
Gorge årene 1956-1960. Merk at diagrammet er tegnet i et log-log system og 
at enhetene langs aksene er forskjellige fra de enheter vi vanligvis bruker. Vi
dere er det ingen breer i elvens 61.106 sq.tniles store dreneringsområde. 
Kurven viser at det også i store floder kan være sterkt varierende forhold mel
lom vannforing og slamtransport. De stbrste slamtnengdene transporteres ved 
stigende vannforing . 

Monthly sediment transport and discharge for the river Rufiji at Stiegler's 
Gorge for the years 1956-1960. Note that a log-log systetn has been used and 
the units at the axes differ from those used elsewhere in this publication. 
There are no glaeiers within this 61.106 sq.miles drainage basin. The diagratn 
shows that the relationship between discharge and seditnent transport is variable 
even in large rivers. The largest sediment transports occur with increasing 
di scharge s. 

2/8. Dessuten opptrer noen tnindre uregelmessigheter, men disse er ubetydeli

ge i forhold til slOyfenes totale utstrekning i diagrammet. De forste sloyfene 

har en tendens til å ligge lavere i diagrammet enn slOyfer som inntreffer senere 

på somtneren. Det er i alle fall helt tydelig at punktene for tiden 7/6 - 20/6 ka

rakteriserer stbrre midlere slamkonsentrasjoner pr. dogn enn punktene for ti

den efter 20/7. Dette bekrefter en tidligere antagelse om at utvaskingen av 

slammet er mere effektiv på forsommeren enn senere. Et liknende forhold ble 

jo klart detnonstrert ved slamundersokelsene i Decade River på Baffin Island i 

1967. Den gang viste det seg at for en og satnme vannforing i begynnelsen av 

juli og i tnidten av august transporterte elven mer enn dobbelt så D1eget slam 

ved forstnevnte anledning (bstrem et. al. 1967, s. 278). Det virker sorn om den 
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Fig. 35 "SlamfOringskurve" for Nigardsbreen (inniapet til Nigardsvatnet) 
for en del av sommeren 1969. For hvert dogn fra observasjonsperiodens 
begynnelse 7/6 er den dognlige slamtransporten og den dognlige vannforingen 
representert med hvert sitt punkt og punktene er sammenbundet kronologisk 
med rette linjer. Ved forskjellig typer strek er 3 adskilte sloyfer særskilt 
markert. Legg merke til at den dognlige midlere slamkonsentrasjon er 
stor st i begynnelsen av sommeren og over skride s bare ved storflommen i 
slutten av juli, forovrig synker stort sett slamkonsentrasjonen i lopet av 
sommeren. Efter 14/8 forekom og så noen sloyfer, men de var relativt små 
og kunne ikke vises på figuren av tekniske årsaker. 

Sediment- rating curve for lake Nigardsvatn inlet for part of the season 1969. 
Points in the diagram are connected in chronological order with straight 
lines. Three separate "loops" have been distinguished. Note that the daily 
mean concentrations are greatest in the early summer and are only ex
ceeded by the peak flood at the end of July. A number of smaller "loops" 
occurred after August 14th but are not shown in the diagram. 

fdrste flommen på forsommeren effektivt vasker ut det slam som er blitt avsatt 

ved synkende vannfdring forrige host. 

Den stor ste absolutte slaITltransporten får man selv sagt når vannforingen når 

sine stbrste hoyder; for Nigardsbreen ble dette i slutten av juli 1969 (fig. 35) 

mens de relative tall (slamkonsentrasjon i elven) blir stbrst ved den forste vår

flom. 

Når det i et vassdrag finnes innsjoer vil disse virke utjevnende på variasjoner i 

vannfOringen. Det er rimelig å tro at sjoene også vil virke utjevnende på varia

sjoner i slamtransporten. For å se om dette er tilfelle ble alle dognlige obser-
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Fig. 36 Dognlig vannforing og slamtransport for Nigardsbreen 1970. Hvert 
punkt representerer resultatet av ett dogns observasjoner. Det er urealistisk 
å trekke noen "slamforingskurve" gjeldende for hele sommeren, muligens 
unntatt for meget lave vannforinger . 

Daily discharge and sediment transport for Nigardsbreen 1970. Each point 
repre sents 24 hou r s. No c learcut di scharge/ sediment transport relationship 
can be defined except for perhaps very low discharge s. 
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vasjoner av vannforing og slamtransport ovenfor og nedenfor Nigardsvatnet teg

net inn i hvert sitt diagram (se fig. 36 og 37). I begge tilfeller er spredningen 

relativt stor, men for en og samme vannforing er både den totale slamtranspor

ten og punktene s spredning betydelig mindre ved utlopet enn ved innlopet. 

Hvis man skulle prove å trekke en kurve gjennom punktskaren i de to diagram

mene vil kurven for utlopet selvsagt ligge betydelig hoyere dvs. man har her 

mindre relative tall for slamtransporten (m. a. o. mindre slamkonsentrasjon i 

elven). Dette er en åpenbar fOlge av at ca. 7510 av alt suspendert materiale 

som fores inn i Nigardsvatnet sedimenterer i sjoen. Sistnevnte tall er fram

kommet som et re sultat av flere år s slamunder sokelser ved sjoens inn10p og ut

lop. Se tidligere rapporter, f. eks. Ostrem, Ziegler og Ekman 1970; Ekman 

1969; Tornås 1968. 
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Fig. 37 Dognlig vannforing og slarntran
sport for utlopet av Nigardsvatnet 1970. 
Spredningen er for stor til å konstruere en 
reali stisk "slamforing skurve", selv om 
punktene ligge r mer samlet enn ved inn
lopet (jfr. fig. 8). Den midlere dognlige 
slamkonsentrasjon er selvsagt mindre enn 
ved innlopet p. g. a. den store sedimenta
sjonen i Nigardsvatnet. Ca. 7510 av det 
suspenderte materiale blir bunnfelt i 
vannet. 

Ol o 

Daily discharge and silt transport at the 
outlet of lake Nigardsvatn, 1970. The 
points are too scattered to allow a pro
per "rating curve" to be fitted to the 
diagram. The mean concentration is of 
course lower at the outlet than at the in
let after 7510 of the material has been 
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Slamtransporten i en bre - elv oker med vannforingen, men okningen står ikke i 

noe enkelt matematisk forhold til vannforingen. For enkelte breer er det kan

skje mulig å finne et noenlunde enkelt forhold, f. eks. Trollbergdalsbreen 1970 

eller Nigardsbreen i en be stemt periode med fallende vannstand 1969 (se fig. 30 

og 31), men slike enkle forhold må anse sårepre sentere unntagelser. For de 

fleste bre-elvene finner man store variasjoner i slamtransporten for en og 

samme vannforing . Forholdet mellom dognlig slamtransport og vannforing (mid

lere slamkonsentrasjon) synes å være stGrst tidlig på sommeren, men opptrer 

også i begynnelsen av utpregede flomsituasjoner. Ved synkende vannforing er 

alltid slamtransporten betydelig mindre enn i stigende fase for en og samme 

vannforing . Man kan derfor tegne opp" sloyfer" ved å kronologisk sammenbinde 

punkter i et diagram der dognlige avlOp og slamtransporter er inntegnet. Slike 

sloyfer er tidligere påvist både for dreneringsområder med og uten breer, og 

sloyfene s varighet kan strekke seg fra noen dager til et helt år. For de obser

verte breene i Norge forekommer det norrn~lt flere sloyfer i lopet av sommeren. 
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Forklaringen til forekomsten av disse sloyfer kan være at vannet i stigende fase 

har storre evne til å lOsrive og transportere tidligere deponerte sedimentan

samlinger som derved vaskes frem. Ved fallende vannforing er derfor elveleiet 

stort sett renvasket og p. g. a. den synkende tendensen kan det tenkes at de 

storre partiklene avsetter seg der vannet har minst hastighet. Disse sediment

masser vil atter bli erodert og transportert videre når elven atter stiger til lik-

nende eller st6rre hoyder ne ste gang. 

I lopet av forsommeren vaskes antagelig etter hvert store områder under breen 

rene for slam. Selv relativt hoye vannforinger senere på sommeren formår der

for ikke å transportere så store slammengder som en tilsvarende vannforing 

gjorde tidligere på sommeren. Grunnen er ganske enkelt at tilstrekkelig mate

riale ikke er tilgjengelig der vannet renner fram. Forst når vannforingen over

stiger den hoye ste som har forekommet tidligere i se songen blir nye områder 

utsatt for erosjon og store slammengder kan atter fores fram av elven. En lik

nende prosess kan også tenkes forekomme hvis vannet plutselig forandrer lop 

under breen, og derved blir i stand til å erodere i nye områder. 

Undersokelser foretatt ved innlopet og utlopet av Nigardsvatnet viser at de tid

ligere omtalte store variasjoner i slamtransport for en og samme vannforing 

blir mindre når elven har pa s sert et vann. Punktene ligger betydelig bedre sam

let, og det er tenkbart at hvis elvevannet fikk passere flere vann eller flyte re

lativt langsomt fram på lange strekninger, ville punktene bli ennu bedre samlet. 

Mulighetene skulle da være tilstede for å konstruere en slamforing skurve gjel

dende for hele sommeren. Undersokelsene viser dog tydelig at det vil være prak

tisk talt umulig å konstruere noen slik kurve for en bre-elv like ved breen, kan

skje unntatt for meget korte perioder. En slik slamforingskurve ville f. o. ha 

meget liten interesse da den kun gjelder for denne korte periode. I andre tids

perioder ville man få helt andre kurver, og noen pålitelige beregninger av slam

transporten basert på kjente avlopstall vil bli umulig å utfOre. 
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ANALYSE AV KORNSTORRELSEN OG MINERALSAMMENSETNINGEN I SLAM 

FRA NOEN NORSKE BREELVER, 1970 

Innledning 

Analyse av kornstorrelsen og mineralsammensetningen av slam fra breelver er 

utfort for samtlige slamprovetagnings steder i Norge i 1970. I tillegg har bunn

sedimenter fra Vesledalsvatn og fra umiddelbart foran brefronten på Erdalsbreen 

i Strynselva vært unde r sokt. Det er og så gjort supplerende under sokelse på noe 

materiale fra 1969. 

Når det gjelder kornfordelingsanalysen har en fått relativt likeartede re sultater , 

mens undersokelsen av mineralsammensetningene viser storre forskjeller. Det 

er fbrste året at slike undersokelser utfores og en har derfor intet sammenlig

ning sgrunnlag som kan indikere under sokelsene s pålitelighet forovrig. Di sse 

under sokelser må derfor bare regne s som innledende og forberedende. 

Kornfordeling sanalyse av materiale, utforelse 

Breslam består vesentlig av mineralsk materiale. I provene er eventuelt orga

nisk materiale brent vekk ved oppvarming til ca. SOOOC i 2 timer. Det er for-

FRAKSJONER KORNSTORRELSE 

Fininndeling i Sikt 

Grov Tidligere Ny mm U.S.T.M. 

inndeling inndeling inndeling s. t. d. 

Blokk Blokk 600 3" 

Stein Stein 600 - 60 3" 

Grus Grov grus 60 - 20 1,5" 
3/4" 

Middels grus 20 - 6 3/8" 
4 

Fin grus 6 - 2 8 

Sand Grov sand 2 - 0,6 16 
30 

Sand Middels sand 0,6 - 0,2 50 
100 

Fin sand 0,2 - 0,06 200 

Silt Mjele Grov silt 0,06 - 0,02 

Middels silt 0,02 - 0,006 

Fin silt 0,006 - 0,002 

Leire Leire 0,002 -

Fig. 37 Table showing Norwegian nomenclature for given grainsize-intervals 
together with mesh sizes of corresponding U. S. T. M. sieves. 
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ovrig svært lite organisk stoff i provene. Det mineralske materiale inndeles på 

folgende måte etter kornstdrrelsen (Fig. 37). 

For å bestemme fordelingen av kornstorrelsen i provene og mengden av disse 

innen fastsatte kornstorrelsesintervall er provene siktet gjennom duk med kvad

ratiske masker. (Maskeåpninger etter A. S. T. M. U. S. standard sikt). 

Sikt no. 16 l, 190 mm (1,20) 

" " 30 0,590 mm (0,60) 

II " 50 0,297 mm (0,30) 

" " 100 0, 149 mm (0,15) l -__ 

" " 200 0,074 mm (0,074) 

Alle provene er håndsiktet i ca. 10 mm. Hvert sikt er så rystet for seg, inntil 

det i lopet av l minutt ikke passerer mer enn ca. 110 materiale, beregnet av 

den mengde som ligger på siktet. 

Etter at siktingen var utfart ble material,:!t veiet ved summasjonsveiing . D. v. s. 

at materialet på hvert sikt ble veiet sammen med materialet fra de underliggen

de, for hvert sikt oppover. Vektprosenten av materialmengden mindre enn hver 

KORNFORDELINGSANALYSE 1970 I VEKT-PROSENT 

Kornstorrelse i m,m -.--
l, 19 0.6 0.30 O. 15 0.074 0.074 

Sikt nr. u. S. standard sikt 
Provetaking s steder 16 30 50 100 200 Gj. 200 

l . Nigardsvann. inn10p 3. l 9. l 18.8 29. l 42. l 57.9 

2. Nigardsvann. utlop 0.02 0.08 0.2 0.4 0.6 99.4 

3. Vesledalsbreen. front O. l 0.5 1.4 2.7 4.2 95.8 

4. Vesledalsvann. inn10p 0.3 0.8 7.9 9.9 14.8 85.2 

5. Erdalsbreen. front 3. l 7.5 14.4 23.9 38.2 61. 8 

6. Memurubreen. front l. 3 3.5 7.3 15.5 31.6 68.4 

7. Troll be rgdal s breen 0.01 0.04 0.8 8.5 24.8 75.2 

8. Enga brevannet. innlOp O. l 0.7 3.8 14.2 30.8 69.8 

9. Engabrevannet. utlop - 0.8 5.0 15.2 21.9 78. l 

10. Ve sledal svann 2 5. 5 8. 7 15. O 39.9 76.2 

Il. " 3 0.04 0.4 2.3 6.3 51. 3 

12. " 4 - - 0.5 3.4 10.7 89.3 

13. " 5 7.3 7.9 8.8 9.9 18.5 8 l. 5 
~ -

14. Strynselv . Erdalsbre 2 2.6 9.7 26.2 51. 7 80.4 19.6 

15. " 3 O. l l. 5 7.8 20.2 57.9 42. l 

16. " 4 l. O 3.6 10.3 24. l 59.0 41. O 

l - 9 Vannprover 10 - 16 Sedimentprover 

Fig. 38 Table showing grainsize distributions in percent for all samples 
analyzed from 1970. Sample s 1-9 are sediments collected in suspension, 
while the remaining sample s are sedimented material. 

--'------------------------



hver siktstorreise i forhold til hele provens vekt ble deretter beregnet. En ta

bell som viser resultatene av disse beregninger er vist i fig. 38. 

Resultatet av kornfordelingsanalysene er også fremstilt grafisk, slik at korn

storrelsene er avsatt langs abcissen i en logaritmisk skala og vektprosenten i 

en lineær skala langs ordinaten. Punktene for motsvarende verdier av hvert 

kornstorrelsesintervall og vektprosent er forbundet med linjer som gir en kon

tinuerlig kornfordeling skurve. 

Behandling av materiale fra vannprover 

De ne ste provene inneholder store mengder materiale med korndiametre mindre 

en~ 0,074 mm. Dette materiale har lett for å fnokke seg. For å få en korrekt 

kornfordelingskurve er alt materiale fra vannprover våtsiktet. Det er brukt 

varmt vann som er spylt gj ennom alle sikt. 

Etter våtsiktingen er hele siktesatsen torket i varmeskap ved +60 0 . Deretter er 

den håndsiktet i 6-7 minutter. 

Selv om det også ved våtsikting har vært problemer med å få materiale gjennom 

sikt 200, er det ikke brukt mekaniske hjelpemidler, da dette lett kan redusere 

partiklenes naturlige storrelse. Dette gjelder særlig sterkt glimmerholdig ma

teriale. 

Det er ikke foretatt kornfordelingsanalyse på materiale finere enn 0,074 mm. 

Behandling av materiale fra bunnsedimenter 

Kornstorrelsesanalysen av dette er langt enklere å utfore, fordi en langt mindre 

prosentandel utgjores av materiale mindre enn 0,074 mm (sikt 200). Dette ma

teriale kunne derfor torrsiktes ned til og med sikt 200. Forovrig ble materialet 

behandlet som for slam fra vannprover. 

I Av materiale med mindre kornstorrelse enn 0,074 mm (sikt 200) er midlet for 

brefronter i Sor-Norge 71,0'10 og Nord-Norge (Svartisen) 72,5'10. For alle breer 

sett under ett er det 71,5'10. 

Materialets fysiske egenskaper 

Slam i breelver er (stort sett) fint steinmateriale sammensatt av bergartskorn 

og/eller frie mineralkorn. En bergart be står igjen av sammenkittede mineraler 

(agregater) som regel av for skjellige typer. 
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Antallet av bergartsdannende mineraler er relativt lite i våre vanlige bergarter 

og de fleste av disse lar seg lett bestemme under mikroskop. 

Egenskapene til en bergart bestemmes av dens mineralinnhold og struktur. Med 

struktur mene s mineralkrystallene s starrelse , form, oriente ring og sammen

fayning. Etter krystallenes stOrrelse deles bergartene inn i : 

l. Grovkrystallinske (over 5 mm) 

2. Middelskrystallinske (1- 5 mm) 

3. Finkrystallinske (0, l-l mm) 

4. Tette (mindre enn O, l mm) 

Krystallenes form og orientering danner et bestemt strukturrnonster. I f. eks. 

gneiser som det er meget av i under sakeise sområdene er strukturen skjellet 

eller stenglig, avhengig av retningen på bergarten. 

Kornenes form angis som kubisk, flat, stenglig eller flatstenglig, etter forhol

det mellom leng ste, korte ste og midlere akse. (se fig. 39). 

Fig. 39 Diagram som angir benevnelsen for 
for skjellige kornformer . 

Diagram showing Norwegian nor:nenclature for 
grain shapes. 

Flat 

Flat-
stenglig 

Ku-
bisk 

Steng -
lig 

Kornenes avrunding angis som rund, avrundet, eller kantet, og overflaten angis 

som glatt eller ru. 

Kornenes sammenfoyning varierer også i betydelig grad, og gjar at en kan få 

forskjellige mekaniske egenskaper hos bergarter med ellers lik mineralsamITlen

setning og struktur. Til di sse egenskaper kan en regne falgende: 

l. Motstandsdyktighet ITlot forskjellige påkjenninger (slitestyrke) 

2. KornforITlen 

3. Motstandsdyktighet ITlot frost 

4. Mo stand sd ykti ghet ITlot varITle 

Som uttrykk for et materiales mekaniske egenskaper er det blitt utarbeidet ver

die r for sprohet- fli sighet og stenglighet (Selmer-Olsen, 1966). De ITlaterial

mengdene vi har fra årets slaITl har iITlidlertid vært for SITlå til at slike under

sokelser kunne utfores. Det er et freITltidig sikteITlål å saITlle opplysninger om 

brened slag sfeltene s oITlgivende bergarter ITled hensyn til ITlekani ske egenskaper. 
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Fig. 40 

Til venstre: Materiale i fraksjonsstbrrelse ca. 0,3 mm fra brefronten Enga
breen. Glimmer utgjbr ca. 45 10 av materialet og sees som gjennomskinnlige 
flak (Muskovitt) og mbrke flate korn (Biotitt). Det bvrige lyse materiale er 
kvarts og feltspat mens endel av de mbrke kornene består av hornblende. 

Til hbyre : Materiale i fraksjons stbrrelse ca. l, 2 - 0 , 6 mm fra utlbpet av 
Engabrevatn be stå ende av bergartsfragmenter , endel kvarts og glimmerflak. 
De stenglige mineralkornene er aktinolitt. 

Left : Grains of approx. 0,3 mm from the glacier front at Engabreen. Mica 
constitutes approx. 45 10 of the material and can be distinguished as transpa
rant flakes (Muscovite) and dark flakes (Biotite) on the picture. The remaining 
light coloured particles are quartz and feispar w hile some hornblendegrains 
can be distinguished among the dark particles. 

Right: Material 1,2 - 0,6 mm from the outlet of lake Engabrevatn consisting 
of rock fragments, quartz and mica. The needle- shaped mine raI is aktinolite. 

For å bestemme mineral sammensetningen i slammet , har en undersbkt mineral

fordelingen p å hvert enkelt sikt (16-30-50-100 og 200 ). For de fleste prbvers 

vedkommende er det også foretatt en grovbestemmelse a v materiale finere enn 

0,074 mm , Hlen de prosenter en her er kommet fram til er noe usikre. 

For å bestemme rnengdeforholdet mellom de forskjellige mineraler er det fore

tatt telling under mikroskop . Fig. 40 og 41 viser mikroskopbilder av materiale 
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Fig. 41 

Til venstre: Bunnsediment i fraksjonsstorrelse 0,6 mm fra elvebunnen foran 
Erdalsbreen bestå ende av bergartsfragmenter (gneis) med biotittglimmer og 
noe ren kvarts samt feltspat. 

Til hoyre : Materiale i storrelse ca. 0,074 mm fra Trollbergdalsbreen . Mer 
enn 50 % av materialet er glimmer derav 43 '10 muskovitt. Resten er vesentlig 
kvarts (40'10). 

Left : Bottomsediments of grainsize approx. 0,6 mm from Erdalsbreen c on
sisting of rockfragments (gneiss) with biotite, some pure quartzgrains and 
felspar . 

Right: Material of grainsize approx. 0,074 mm from Trollbergdalsbreen. 
More than 50 10 consists of mica, mainly muscovite. The remaining grains 
are mostly quartz. 

med forskjellige fraksjonsstorrelser . I middel for samtlige prover er det tellet 

160 enkeltkorn innen hver fra ksjon. For hver prove er det s å foretatt to eller 

tre tellinger, og flere dersom det har vært vanskelig å ta ut representative pro-

ver. 

Hovedmineralene for samtlige prover er kvarts. feltspa t og glimmer (eventuelt 

amfibol og / eller pyroksenmineraler). De grove fraksjonerutgjores for det meste 

av bergartsfragmenter . 
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Analyse- sammendrag 

Bergartsfragmenter . Materialet på det grove ste sikt (16) utgjore s ve sentlig av 

deler av selve bergarten . Dette gjelder i stor grad også sikt 30, hvor bergarts

fragmenter utgjor mellom 50 og 70%. På sikt 50 har denne prosent sunket til 

mellom 30 og 5010. På 200 siktet overstiger ikke denne prosenten noe sted 10,5 . 

Stort sett har disse bergartsfragmenter en kubisk kornform og de er forholdsvis 

avrundet . Kornenes overflate er imidlertid ru. 

Kvarts. I den groveste fraksjon (sikt 16) er kvartsen vesentlig bundet til berg-

arten. Etter hvert som bergartene knuses ned oker kvartsinnholdet. Noen steder 

er det ca. 1010 ren kvarts i den groveste fraksjon og ett sted (Engabrevatnets 

utlop ) er det hele 5310 kvarts på en s å grov fraksjon som sikt 30 . 

Det er grunn til å anta at kvartsinnholdet i materialet mindre enn sikt 200 

(0 , 074 mm) oker men neppe mer enn 6-710 . Kornformen varierer noe men stort 

sett er den kubisk, og meget skarpkantet . Overflaten er glatt. 
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Fig. 42 Kornfordelingskurver og prosentmengder av kvarts og feltspat innen 
de for skjellige kornstorrelse sintervall for vannprover fra alle provetagning s
stedene 1970. 

Diagram showing grainsize distributions and percentages of quartz and felspars 
within different grainsize intervals from suspended sediment sarnples 
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Feltspat. Det er ikke skilt mellom plagiokla s og K- feltspat. Som for kvarts 

oker innholdet med minkende kornstorrelse , selv om okningen ikke er så stor 

som for kvarts. Det finnes også eksempler på det motsatte (Memurubreen, En

gabrevannetl. 

Ikke noe sted overstiger feltspatinnholdet 3510 noen fraksjon, og for det meste 

ligger det under 2010. 

Kornformen hos feltspaten varierer fra kubisk til flatstenglig, og kornene er 

stort sett meget skarpkantet, men overflaten er nokså glatt. Et sammendrag av 

kornfordelingsanalysen samt mengdene av kvarts og feltspat for hvert kornstbr

relsesintervall er vist i fig. 42. 

Glimmer. Det er ikke skilt mellom biotitt og muskovittglimmer. Som for de 

to andre mineraler tiltar glimmerinnholdet mot minkende kornstorrelse, men 

okningen er relativt liten. Ingen andre mineraler viser slike variasjoner mellom 

de for skj ellige breer. 

De fle ste steder ligger glimmerinnholdet på under 200/D, men unntak av de to 

breene i Nord-Norge. 

Sannsynligvis finner en det hoyeste innholdet i materiale finere enn sikt 200, 

men dette er ennå for dårlig under sokt. 

Kornformen er for det me ste flat og mineralet spalte s lett opp. 

Andre mineraler. Av andre mineraler er det forst og fremst amfibolmineraler, 

vesentlig hornblende og tremolitt-aktinolitt. Videre finnes endel pyroxenminera

ler, hvor bronsit-hypersten opptrer i bl. a. slam fra Memurubreen sammen 

med hornblende. Epidot utgjor ca. O, 1 % av slam fra Erdalsbreen. 

Ellers finnes spor av granat, apatitt, zoisit og klinozoisit, olivin m. fl. Av kiser 

er observert svovelkis, magnetitt, m. fl. Ingen av disse sistnevnte mineraler 

utgjor imidlertid en så stor del av slammet at det får noen innvirkning på den 

prosentvise fordeling bortsett fra amfibol og pyroksenmineralene fra Jotunheimen. 
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Kornfordeling og mineralsammensetning i vannprover fra inn- og uUop 

Nigard svatn 

InnlOp (Brefront) 

Kornfordelingsanalysen for dette materiale viser at 57,9% er finere enn 0,074 

mm (sikt 200). Dette er 11,910 mindre enn ved Engabreen (se side 100). De to 

breene er nesten like i storrelse, men forskjellen i bergarts sammensetning ved 

de to stedene er trolig år saken. 

Kornfordelingen eller mineralinnhold er vist i fig. 43. Kommentarer gis ned

under. 

Bergartsfragmenter . Selv ikke i den groveste sandfraksjonen 1,7 mm (sikt 16) 

består alt av bergartsfragmenter . Forovrig avtar mengden av disse lineært med 

minkende kornstorrelse . På det fine ste sikt (200) er 9,210 bergartsfragmenter . 

Bergarten i dette området er hovedsakelig en oye'gnei s, men det finne s og så stri

pede og slirete gneiser med partier av ren kvarts. 

Kvarts. Innholdet oker tilnærmet lineært med minkende kornstorrelse . Det 

totale kvartsinnhold i materialet ligger et sted mellom 40 og 50%. 

Feltspat. Sannsynligvis er det bare Erdalsbreen som har et hoyere totalinn-

hold av dette mineral. Okningen er tilnærmet lineær opp til 0,15 mm (sikt 100), 

men faller deretter brått ned fra 30% til bare 17%. 

Glimmer. Glimmerinnholdet tiltar mot de finere kornfraksjoner (sikt 200) og 

sannsynligvis fortsetter denne tendens også i det materiale som går gjennom 

dette sikt. Totalt ligger det på ca. 15 - 2010. Biotitt- glimmer dominerer. 

Andre mineraler (Morke) utgjor mellom l og 210. 

UUop 

Kornfordeling sana1ysen vi ser et meget finkornet materiale hvor hele 99,410 er 

finere enn 0,074 mm (sikt 200) (se fig. 43). Dette er hele 21,310 mer enn ved 

Engabrevatnet. Materialet inneholder ca. 5-610 bergartsfragmenter, 580/0 kvarts, 

17-1810 feltspat, 15% glimmer og 3% andre mineraler. 

De resterende 0,610 av materialet har folgende mineralinnhold og fordeling. 

Bergartsfragmenter . Disse minker etter samme monster som ved innlopet. 
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Kvarts. Fordelingen feHger stort sett monsteret fra innlopet. 

Feltspat. Totalt sett har innholdet av dette mineral gått litt ned i forhold til 

innlbpet. 

Glimmer. Prosentvis har dette mineral gått tilbake i alle kornstorrelser i for-

hold til innlopet og forovrig er det lite glimmer i de grove fraksjoner. 

Andre mineraler (Morke) utgjor 2- 310. 

Analyse av vannprover og bunnsedimenter fra Ve sledalsbreen 

Brefronten, vannprover 

Kornfordelingsanalysen viser at hele 95,810 av materialet er finere enn 0,074 mm 

(sikt 200). Bare utlopet av Nigardsvannet har et hoyere innhold (99,4'10) av fin

stoff. 

Mineralinnhold og fordeling er vist i fig. 43. Kommentarer er gitt nedenunder. 

Bergartsfragmenter . Den groveste fraksjon inneholder bare bergartsfragmenter, 

men prosentandelen avtar raskt med minkende kornstorrelse. Finstoffet (mindre 

enn 0,074 mm) inneholder kun ca. 30/0 bergartsfragmenter . 

Kvarts. Det er en lineær okning opp mot mjelefraksjonen og det totale kvarts-

innhold ligger på ca. 60%. 

Feltspat. Det er relativt meget feltspat i materialet, med hele 340/0 på sikt 

100. Det er sannsynlig at ca. 22% av alt materiale består av dette mineral. 

Glimmer. Totalt sett utgjar glimmer ca. 10% av alt materiale. Forovrig er 

det lite glimmer i fraksjoner grovere enn 0,15 mm (sikt 100). 

Andre mineraler utgjar ca. 5% totalt. Vesentlig består de av hornblende og 

epidot. 

Ve sledalsvann (innlap) , vannprover 

Kornfordelingsanalysen viser at 85,20/0 av materialet er finere enn 0,074 mm 

(sikt 200). Ved brefronten var det 95,810. Årsaken til denne forskjell er trolig 

at det er tatt langt flere prover ved innlOpet til vannet under flomforhold enn 

ved brefronten. Det grovere materiale som går i elven under en flom er derfor 

rikere representert ved innlopet enn ved brefronten. 
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Be rgartsfragmenter. Den prosentvise andel i de for skjellige kornstorrelser 

ligger noe hoyere enn ved brefronten, og finstoffet innholde r 1- 210. 

Kvarts. Det er litt mindre kvarts i alle fraksjoner her enn ved brefronten. 

Over halvparten av alt materiale består også her av kvarts (55-6010). 

Feltspat. 

ca. 1510. 

Glimmer. 

Feltspatinnholdet er redusert med 710 i forhold til brefronten, til. 

18-2010 av materialet består av glimmer. Det er nesten en fordob-

ling fra brefronten. 

Andre mineraler er ve sentlig hornblende og epidot og utgjor ca. 210 totalt. 

Ve sledalsvann, Bunnsedimenter 

Ved Vesledalsvann er det tatt 5 prover langs nordsiden av vannet. Provene er 

tatt i strandkanten på 20- 30 cm dyp (Se fig. 44). 

Det er foretatt kornfordelingsanalyse og undersakeise av mineralsammensetning

en på fire av dis se provene (Fig. 44 ). Kornfordeling sanalysen viser tydelig at 

mengden av finstoff (finere enn 0,074 mm, sikt 200) tiltar fra innlOpet mot ut

lopet av vannet. I prove nr. 5 som er tatt like ved utiapet er det riktignok en 

okning av grovere partikler, men tendensen er likevel tydelig nok. 

Ved innlOpet (pr. nr. 2) er det bare 23,8% som er finere enn 0,074 mm (sikt 

200) men det er hele 76,2% som ligger på dette sikt. 

Ber gartsfragmenter. Provene vi ser endel for skjeller i dette innhold. Grunnen 

er nok at endel av materialet besto av a&,regater (sammenkittet) av kvarts, felt

spat og glimmer eller forvitrede bergartsbe standdeler av det samme. Dette ma

terialet er imidlertid så porost at det i noen tilfeller har blitt oppknust under 

siktingen. 

Kvarts. Fordelingen av kvarts er også noe ujevn ved de forskjellige prove-

tagnings steder, men middelinnholdet for de fire provene viser en lineær okning 

med avtagende kornstorrelser. Hoye ste innhold av kvarts finner en ved innlopet, 

hvor det allerede på 0,6 mm (sikt 30) er hele 2010 ren kvarts, og hvor det totale 

innhold er ca. 80%. 
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Fig. 44 Sampling locations and grainsize analyses for sedimented samples 
collected at Erdalsbreen and Vesledalsvatn. 

Middelinnholdet av kvarts fra de fire provene ligger på ca. 70-7210. 

Feltspat. Også innholdet av dette mineral varierer endel, men det ser ut til 

å være en svak tendens til minking av innholdet fra innlopet Inot utlopet og like-

ledes med avtagende kornstorrelser. Det totale innhold ligger et sted mellom 15 

og 18%. 
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Glimmer. Ved elvens innlbp i vannet (pr. 2) er innholdet nokså konstant ca. 

10'10 for alle fraksjoner. Deretter bker det mot nord i deltaet, og et stykke ned

over langs vannet, for så å minke gradvis mot utlbpet til ca. 13'10. Det totale 

innhold for alle fire prbvetaking s stedene ligger mellom 13 og 16'10. 

Andre mineraler utgjbr i gjennomsnitt for alle fire prbveste'dene 3,5'10. Det er 

en tydelig bkning mot utlbpet hvor hele 5'10 be står av hornbiende , epidot etc. 

Kornfordeling og mineralsammensetning i vannprbve r og bunnsedimenter fra 

Erdalsbreen 

Vannprbver 

Kornfordelingsanalysen viser at 61, 8'10 av det innsamlede materiale er finere 

enn 0,074 mm (sikt 200). 11969 var det 77,5'10, en differanse på 15,7'10. 

Mineralinnhold og fordeling er vist i fig 43, kommentarer er gitt nedenfor. 

Bergartsfragmenter . Ingen annen brefront har så lav prosentandel av berg-

artsfragmenter i den groveste fraksjon 1,2 mm (sikt 16) (77,8'10), men innhol

det på de finere fraksjoner avtar ikke så hurtig. På 0,15 mm (sikt 100) er det 

hele 30'10, mot vanligvis ca. 12-15'10. Bergartene består av forskjellige gneisser. 

Kvarts. Det er et hbyt innhold av ren kvarts på sikt 16, hele 14,3 '10. Det be-

tyr at det er dette mineral som for det me ste er frigjort ved nedknusing av berg

arten. Mellom 50 og 60'10 av alt materiale er kvarts. 

Feltspat. Det er meget feltspat i dette materiale. Totalt ca. 25'10. Dette 

stemmer godt overens med Vesledalsbreen (22'10) som ligger i det samme berg

artskomplekset bare 3 km unna (Se fig. 43). 

Glimmer. Innholdet av dette er meget lite. Det bker med minkende korn-

stbrrelse, men overstiger totalt sett neppe 10-12'10 av materialet. 

Andre mineraler utgjbr totalt ca. 3'10 av rrlaterialet, hvorav epidot O, 1'10. 

Bunn sedimente r 

I elven, umiddelbart foran brefronten på Erdalsbreen er det tatt 5 prbver fra 

elvebunnen (se fig. 44). 
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Det er foretatt kornfordeling sanal ys e og under sokel se av mineralsammenset

ningen i tre av disse provene, nr. 2, 3 og 4. Kornfordelingsanalysen viser som 

ventet, grove st materiale nærme st brefronten med bare 19, 6'10 fine re enn 0,074 

mm (sikt 200). Deretter oker det på til ca. 40'10, ca. 200 m lenger nede i elven. 

Kornfordeling er vi st i fig. 44. Kommentarer til mineralinnholdet er gitt neden

for. 

Bergartsfragmenter . Prove nr. 2 vi ser det hoye ste innhold av bergartsfrag-

menter. I kornstorrelse 0,074 mm (sikt 200) er det ingenting igjen. Dette gjel

der alle de tre provene. Selv i den grove fraksjonen 1,19 mm (sikt 16) er det et 

ve sentlig innhold av ren kvarts, feltspat og glimmer. 

Kvarts. Ved nedknusing av bergarten er det for st og fremst kvarts som fri-

gjores og innholdet oker raskt mellom 0,3 og 0,6 mm (sikt 50 og 30). Siden er 

okningen mindre, men det totale kvartsinnhold er hoyt, mellom 80 og 85%. Til-

, svarende tall for slam i vannprover er mellom 50 og 60'10. 

Feltspat. Det er lite innhold av feltspat i alle provene. Det overstiger ingen 

steder 8% og middelinnholdet ligger på ca:. 4%. Dette avviker fra analysen av 

slam fra vannprover hvor det var hele 25%. Grunnen kan være at en ikke har 

klart ..1 skille feltspaten fra kvarts i analysen. Kvartsinnholdet er derfor muli

gens lavere og feltspatinnholdet hoyere enn de oppgitte tall viser. 

Glimmer. Det er en tydelig okning av innholdet nedover elven innen ne sten 

alle fraksjoner, men stor st i de grove ste. Av materiale som er finere enn sikt 

200 er det en okning fra ca. 4'10 til ca. 910. Det totale innhold av glimmer ligger 

på mellom 8 og 10'10. Tilsvare-nde tall for slam fra vannprover er mellom 10 og 

1210 . 

Andre mineraler som hornblende, epidot etc. utgjor under l '10 av materialet. 

Bemerkninger til mineralsammensetningen ved Erdals- og Vesledalsbreen 

Sammenligner en mineralsan1mensetningen fra Erdals- og Vesledalsbreen (fig. 

43), ser en at fragmenter av bergarten er betydelig mer nedknust i den grove 

fraksjonen 1,2 mm (sikt 16) ved Erdalsbreen. Kvarts og feltspat er det mineral 

som er blitt frigjort her, men forovrig er det totale kvartsinnhold nokså likt, ca. 

50- 60% . 

Når det gjelder feltspat er det noe mer ved Erdalsbreen, både i grovt og fint ma-
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teriale, men bare 3 -410. 

Ved Erdalsbreen ser det ut til å være ca. 2-310 mer glimmer. 

Når mineralsammensetningene og disses fordeling etter kornstorrelse betrak

tes under ett, ser en at det er store likheter i materialet målt ved brefronten 

ved de tre undersokte Jostedalsbrearmer (fig. 43). Dette tyder på at bergarts

sammensetningen ved de tre brearmene i store trekk er lik. Grunnen til den 

store forskjell i transport pr. arealenhet, spesielt mellom Vesledalsbreen og 

Erdalsbreen, må trolig derfor sokes i andre årsaker enn i bergartssammenset

ningen. Muligens kan f. eks. lokale tektoniske ulikheter og/eller forskjeller i 

brearmene s aktivitet bidra til å forklare for skjellene i transporterte mengder. 

Kornfordeling og rnineralsammensetning i vannprover fra Memurubreen 

Kornfordelingsanalysen (se fig. 45 ) viser' at 68,4% av materialet er finere enn. 

0,074 mm (sikt 200). Dette materialet er dessverre dårlig undersokt, men inne

holder i hvert fall ca. 60% kvarts. 

Bergartsfragmenter . Som ved de ile ste ovrige provetaking sstedene utgjor 

fragmenter av bergarten 100% i den grove sandfraksjonen (sikt 16). Ved 0,6 mm 

(sikt 30) er prosenten sunket til 57, men videre nedover later det ikke til å være 

noen spesielt rask nedknusing av bergarten. På sikt 200, 0,074 mm er det frem

deles 8,5% bergartsfragmenter hvilket tilsvarer resultatet fra de andre breene. 

Det opptrer flere typer bergartsbe standdeler , men det er den gabroide J otun

noritten som dominerer, også kaldt "jotunit" . Dette er egentlig en dioritt idet 

den inneholder vesentlig plagioklas i form av andesin sammen med noe mikrolin

mikropertitt. Av de morke mineraler dominerer hyper sten, men det finne s og så 

endel brun hornblende og pyroksen. 

Videre finnes endel fragmenter av pyroxenitter og peridotitter, samt endel 

kvartsrike bergartsfragmenter sannsynligvis fra pegmatitter, som det er mye 

av i området. 

Kvarts. Kvartsinnholdet oker med minkende kornstorrelse , som ved de andre 

provetakingsstedene opp til ca. 61 % på sikt 200. 

Feltspat. Det syne s å være ve sentlig plagioklas i form av ande sin (over 8010), 

men det finnes også noe mikrolin-mikropertitt. Innholdet avtar jevnt fra ca. 1510 

på sikt 50 til omtrent 5,5% på sikt 200. Totalt sett kan en anta at ca. 1010 av alt 
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Berartsfragmenter 

Kvarts 

Feltspat 

0,15 0,3 0,6 
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----- Hornblende 

Glimmer 

Forvitrede subs. 

1,2mm 

Fig. 45 Diagram showing grainsize distribution in suspended material of 
rock fragments, quartz, feispar , hornblende , mica and some nondistinguish
able weathered substances collected at Memurubreen. 

materiale er feltspat. 

Glimmer. Det er svært lite glimmer i materialet, maksimalt 5,510 på sikt 

200. I materiale finere enn sikt 200, 0,074 mm kan det tenkes at det totale 

glimmerinnhold går opp mot 7-810. I 30 fraksjonen er det ikke observert ren 

glimmer. 

Andre mineraler. Det er svært mye morke mineraler i form av hyper sten, 

(bronsit-hypersten) brun hornblende og diopsidisk pyroksen. I middel ca. Il % i 
sandfraksjoner og ca. 5% i sand-mjele fraksjonen. Dette er forovrig det eneste 

stedet hvor disse mineraler har noen vesentlig betydning for sammensetningen 

av materialet. 

Ca. 12-15% av materialet forovrig har en hatt vanskeligheter med å identifisere. 
Denne andel består av sammenkittede substanser, sannsynligvis mest av felt-

spat. Slike substanser finnes helt opp til 0,6 mm (sikt 30). Grunnen til denne 

sammenkittingen kjenner en ikke, men sannsynligvis er det en folge av oppvarm

ingen til ca. 600 0 . 

Forovrig er observert zoisit, klinozoisit, granat, magnetitt m. fl. 
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Kornfordeling og mineralsammensetning i vannprover fra Engabreen 

Innlop (Brefront), vannprover 

Kornfordelingsanalysen (se fig. 46) Vlser at 69,810 av materialet er finere enn 

0,074 mm (sikt 200) (Nigardsbrefront 57,9). Av disse 69,810 er 6,810 bergarts

fragmenter, 51,210 er kvarts, 2,410 er feltspat og 42,410 er glimmer. Andre 

mineraler utgjor 3,210. 

Bergartsfragmenter . Fra 10010 i den grove ste fraksjon går det helt ned i bare 

1510 i neste fraksjon. Det kan bety at bergartene i dette området som forovrig 

er mangeartede, må være relativt lose. 

Kvarts. Innholdet oker moderat mot minkende kornstorrelse . Det er mindre 

kvarts her enn ved breene i Sor-Norge. 

Feltspat. Materialet inneholder ne sten ikke feltspat. Det avtar med minkende 

kornstorrelse og kan være mindre enn 2,410 av det som går gjennom sikt 200. 

Glimmer. Ca. 4510 av alt materiale består av glimmer. Bare Trollbergdals-

breen med sine ca. 5010 har hoyere innhold. For det meste er det en lys musko

vitt. 

Andre mineraler utgjor ett par prosent, totalt sett (hornblende , apatitt, granat). 

UUop av Engabrevann 

Kornfordelingsanalysen viser at 78,110 er finere enn 0,074 mm (sikt 200) (69,810 

innlop). Alt materiale var finere enn sikt 16 (1,19 mm) og bare 0,810 lå på sikt 

30. 

Bergartsfragmenter. Interessant var elet å se at bare 16,610 var igjen av berg-

arten på sikt 50 og at sikt 30 bare hadde 2510 bergartsbestanddeler. Prosentvis 

gikk det mer fragmenter finere enn 0,074 mm ut av vannet enn inn (8, 110 mot 

0,9). Det samme forhold har en ved Nigardsvannet selv om det her er mer likt 

(10,5 og 9,2). 

Kvarts. Det er mer kvarts i materialet enn ved noen annen bre. Særlig mye 

er det i den groveste fraksjon sikt 30 (0,6 mm). Prosentvis går det ca. 2010 

mer kvarts ut enn inn i vannet. 
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ENGABREVATNET SVARTISEN 

200 100 50 

----- --

-------- .... ~--
--~------ -" -

0.074 
Mjele 

-
0.15 0.3 

30 

0.6 
Sand 

Innlop ------ Utlop 

16 sikt nr. 

1,2 mm 

Bergarts fragmenter 

Fig. 46 Grainsize distribution of 
rock fragments, quartz, felspar 
and mica collected from suspended 
material in the stream from Enga
breen. 

----- Kvarts 

Feltspat 

Glimmer 

Materialet inneholder lite feltspat. Feltspatinnholdet avtar med 

minkende kornstbrrelse. 

Glimmer. De store mengder av glimmer fra innlbpet ser ut til å sedimentere 

i sjben, da glimmerinnholdet ved utlbpet er usedvanlig lavt i forhold til innlbpet. 

Middel-innholdet for sikt 50, 100 og 200 er 12,710 mot 51 10 ved innlbpet. Sann

synligvis er differansen i det fineste materialet ikke stbrre enn ca. 2010. 

Andre mineraler utgjbr ca. 410. 

Kornfordeling og mineral sammensetning i vannprbver fra Trollbergdalsbreen 

Det er foretatt kornfordelingsanalyse på materiale både fra 1969 og 1970. Selv 

om en hadde bare 1,667 gram materiale fra 1969 mot hele 160,167 gr. for 1970 

viser kornfordeling skurven ne sten samme fordeling. Kurven er ikke gjengitt her. 

75,'210 av materialet for 1970 var finere enn 0,074 mm (sikt 200) mot 80,010 i 

1969. 

Mellom 50 og 6010 av dette var glimmer i 1970, og for 1969 ser det ut til at over 

6010 besto av dette mineral. 
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Mineralinnhold og ko rnfordeling 

Bergartsfragmenter . Som en folge av bergartene s hoye glimmerinnhold (glim-

mergneiser på grensen til glimmerskifer) knuses bergarten lett ned og på 0,6 mm 

(sikt 30) er det for 1969 bare 16,510 igjen av bergarten. For 1970 var det endel 

hoyere ca. 3910. Det betyr at en må opp i kornstbrrelser på 2 - 2, 5 mm for at 

den bare skal bestå av bergartsfragmenter, men så store korn passerte ikke 

slamprovetagning s stedet. 

Kvarts. At kvartsinnholdet avtar i de fineste fraksjoner viser prover fra både 

1969 og 1970. Den samme tendens har en bare ved Engabreen (Svarti sen). Alle 

andre steder oker innholdet opp til de fineste fraksjoner. I 1969 var det mer 

kvarts i de grove fraksjoner men til gjengjeld var det mye mindre i de finere 

fraksjoner. På sikt 100 (0,15 mm) hele 15,510 mindre. 

Totalt sett ser det ut til å være ca. 10-15% mindre kvarts i 1969. 

Feltspat. Materialet inneholder nesten ikke feltspat, bare 2-310 i 1970. I 1969 

er det litt mer (4-510). 

Glimmer. Over halvparten av alt materiale ved Trollbergdalsbreen be står av 

glimmer. I 1969 mellom 60 og 70% og i 1970 ca. 5510. Da under sokelsen fra 

1970 bygger på et langt storre materiale er nok disse tall mest pålitelige. Den 

store slamforingen henger trolig sammen med det h'oye glimmerinnhold i berg

arten. 

Andre mineraler. Av andre mineraler dominerer vanlig hornblende og tremo

lit-aktinolitt sammen med diopsic;lisk pyroksen. Av materiale som lå på sikt 200 

(O, 074 mm) var det i 1970 ca. 610 av di sse mineraler. Videre er observert en 

lang rekke andre som f. eks. almandingranat O, 110 av materialet, apatitt, magne

litt, jernglans, zirkon, beryll, klorit, m. fl. 
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SLUTTORD 

Materialtransporten og det hydrologiske reglme i små bredekkede nedborfelt 

har en egenartet karakteri stikk. Avrenning s se songen er kort og intens, og in

nenfor se songen er vannforing svariasjonene store og hyppige. Materialtran

sportene s karakter prege s av avrenning sforholdene, i fbr ste rekke gjennom den 

betydning vannfbringens storrelse og graden av turbulens har for vassdragets 

kapasitet og kompetanse til å bære materiale. I tillegg betyr tilgjengeligheten 

av materiale meget for materialtransportene s stbrrelser. 

Observasjonene fra 1970 viser trekk som er typiske for vannforinger og mate

rialtransporter i bredekkede nedborfelt. De ekstreme vannforings- og material

transportforhold som opptrådte rundt 25. juni ved breene i Sbr- Norge viser tyde

lig hvilken intensitet materialtransporten og vannforingen kan ha. Den kombi

nerte effekt av intens nedbbr og avsmelting forte i lbpet av kort tid til rekord

vannfbringer ved observa sjons stedene. Den konsentrerte avrenning under breene 

resulterte igjen i en utstrakt utvasking i eroderte masser som breene tydeligvis 

hviler på. De rekordartede 'transportene dette dogn skyldes både de store vann

foringers storre evne til å bære materiale og at vannstandene i dreneringssys

temene under breene steg til nivåer hvor tilgjengeligheten av materiale var u

vanlig stor. 

På side 72 belyser Ostrem forholdet mellom vannfbringer og materialtransport

enes storreiser i brevassdrag. Det har vist seg å være vanskelig å finne et en

kelt matematisk uttrykk for sammenhengen i dette forhold. Det mest menings

fulle resultat får en grafisk ved å trekke linjer mellom punkter hvor dbgnlige 

vannfbringer er plottet mot dbgnlige slamtransporter i kronologisk rekkefblge. 

Sloyfemonstret som trer frem på denne måte (f. eks. fig. 35) antyder at det 

finnes visse regelmessigheter i forholdet som har forbindelse med endringer i 

tilgjengeligheten av materiale med tiden. 

En sloyfe er vanligvis knyttet til ~ periode med fbrst tiltagende og deretter av

tagende dognvannforinger. Slbyfenes forlop viser at de transporterte material

mengders stbrrelse generelt avtar i forhold til vannfbringenes stbrrelser gjen

nom en "slbyfeperiode". Det er en vi s s avhengighet mellom materialtransporten 

ett be stemt dogn og forlopet og storreisen av materiaitransporter i perioden 

forut for angjeldende dbgn. Forhistorien av vannfbringer avgjbr i stor grad hvor 

meget utvasking som har funnet sted i tilgjengelig materiale og hvor meget som 

fortsatt er igjen. Imidlertid er det en rekke andre faktorer også som raskt kan 

påvirke tilgjengelighetsforholdene av materiale under breene. Bl. a. er breene 
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i stadig bevegelse som forårsaker erOSjon av den underliggende berggrunn og 

forskyveiser av losmasser under breen inn i tilgjengelige posisjoner. Videre 

kan det finne sted storre og mindre endringer i det subglasiale dreneringssys

tem i lopet aven sesong som raskt kan endre tilgjengelighetsforholdene. Virk

ninger av faktorer som disse kan sannsynligvis gjore seg gjeldende i forskjelli

ge kombinasjoner og med ulik hyppighet. Ved at de skjer under breen er de hel

ler ikke fullt kontrollerbare. I tillegg til forutgående vannforingers virkning på 

tilgjengeligheten må en derfor også ta hensyn til disse ukontrollerbare faktorer 

når en vil prove å progno se re materialtransporten ved gitte vannforinger . Mu

ligens kan en modell med stokastiske elementer gi et mer fruktbart resultat enn 

for sokene hittil. 

Uregelbundenheten og de raske endringer i vannforinger og materialtransporter 

ved breene krever en provetagningsmetodikk hvor observasjoner gjores med 

stor hyppighet gjennom hele sesongen. Andersson og Lunden påpeker ogscl dette 

forhold i sin undersokelser fra Nigardsbreen (side 9). For å gjore beskrivelsen 

av vannforing og slamtransport fullstendig er det særlig viktig å få observasjon

er fra rundt de tidspunkt i dognet hvor endringene er stor st. Det vil si når vann

stander og slamkonsentrasjoner når sine ekstremverdier . Ander s son og Lunden 

påpeker videre at forskjellene i slamkonsentrasjoner i elvetverrsnittet neden

for et rett elvestykke med sterkt turbulent stromning er uvesentlige i forbindel

se med den provetagningsmetodikk som anvendes. Fra tid til annen kommer det 

imidlertid enkelte grove korn med i noen prover. Det er et sporsmål hvorvidt 

disse provene er representative. Ifolge kornfordelingsanalysene utgjor andelen 

av materiale grovere enn 0.6 mm ikke mer enn et par prosent av det totale ma

teriale innsamlet i lopet av se songen. Partikler storre enn 0.6 mm er neppe 

representative for det suspenderte materiale, men viser at det også foregclr 

en transport av "hoppende" (saltert) materiale. Denne andel av totaltransporten 

er utvilsomt meget storre enn det forekomsten av grove korn vi ser, idet de an

vendte prover er tatt like under overflaten hvor intensiteten av den salterte 

transport er minst. 

Neste sesong vil en undersoke hvor stor andel slikt materiale kan utgjore i en

keltprover ved å folge tilrådningen om å plukke ut alt materiale over 0.6 mm 

og behandle dette for seg. Undersokelsen ved Nigardsvatn viste at det forekom

mer korttidsvariasjoner i elvenes materialkonsentrasjoner som er vanskelige 

å få oversikt over. Imidlertid viser tidsserier av prover trends som er signi

fikante. Forhåpentligvis vil videre utprovning av det turbidometer Ekman nev

ner på side 28 gi en bedre innsikt i variasjonenes storreiser og hyppighet. 
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En del observasjoner innsamlet fra andre steder enn Nigardsvatnet virker ut

fyllende på Ander s son og Lundens under sbkelse. 

Det viser seg at vannfbringsberegningene kan være et betydelig usikkerhetsmo

ment i forbindelse med materialtransportbestemmelsen. Særlig gjelder dette 

for dbgn med store vannfbringer p. g. a. at sambandet vannstand/vannfbring som 

regel ikke er bestemt ved målinger under flomforhold. Videre medfbrer den 

store bunnmaterialtransporten i enkelte brevassdrag at det kan være vanskelig 

å finne måle steder med stabile profiler. Vannfbring sfunksjonene må derfor kon

trolleres jevnlig ved målinger for å sikre at beregningene utfbres med en kor

rekt kurve som grunnlag. 

Resultater av sammenligninger mellom dobbeltprbver innsamlet ved Engabre

vatnet viser at vekten av enkeltprbver i gjennomsnitt varierer med 710 rundt 

en beregnet middelverdi ved innlbpet, og 140/0 ved utlbpet. Trolig er usikker

heten ved enkeltprbver tatt i elvene ved de bvrige undersbkelsessteder a,v sam

me stbrrelsesorden. Er prbvene tatt med tilfredsstillende hyppighet viser det 

seg imidlertid at de be skriver en tydelig middeltrend, jfr. fig. 22, 23, 24 og 

25. I en tids serie ser det derfor ut som om de tilfeldige feil virker utjevnende 

på hverandre. Overensstemmelsen mellom målingene ved to prbvesteder i sam

me elvelbp for 1969 og 1970 fra Vesledalsbreen indikerer at metodikken gene

relt trolig gir en rimelig pålitelighet. Det faktum at man f. eks. over flere år 

finner omtrent samme sedimentasjonsrate i store vann som Nigardsvatnet og 

Engabrevatnet tyder også på at det er konsistens i målingene. 

Plotteprogrammet "PTVVS" som fremstiller observasjonene grafisk er skrevet 

for å lette gjennomgåelsen av observasjonene fOr beregningene finner sted. Ikke 

representative observasjoner kan her identifiseres og sjaltes ut. Videre kan en 

gjbre supplement til dataene der observasjonene er ufullstendige. Dette program 

er en god stbtte i kontrollen og muliggjbr en bedre be skrivelse av variasjonene 

ved supplement, spe sielt islamkonsentrasjoner . 

Tabellen i fig. 46 viser resultatet av beregningene for 1970 stilt sammen med 

tidligere års resultat. For hver bre er antallet uker med observasjoner i lbpet 

av hvert år oppgitt sammen med den beregnede finmaterialtransport innenfor 

observasjonsperioden. Videre er det på grunnlag av disse beregnede verdier 

gjort en vurdering av den totale materialtransport fra hver bre for hvert år. I 

vurderingen er det tatt hensyn til forlbpet av avrenningen fra hver bre fbr og 

etter observasjonsperioden og slamtransporten utenfor observasjonsperioden 
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er anslått på dette grunnlag. Bunntransporten er deretter regnet å være 30'70 av 

årsslamtransportens mengde og sammenlagt gir disse mengder den antatte år

lige materialtransport fra hver bre. 

Tilsist er den antatte årstransport dividert med breens overflateareal og det er 

beregnet hvor stor erosjon denne mengde utgjor hvis en regner at breens ned

slitning er jevnt fordelt over hele breens underlag. 

Tabellens tall vi ser store ulikheter i materialtransportene forbi måle stedene i 

elvene fra de for skjellige breer. I tillegg varierer transporten fra en og samme 

bre betydelig fra år til år. Imidlertid ser det ut til at forholdet mellom breene 

er sammenlignbart fra år til år. Erdalsbreen avgir konsekvent den storste se

dimentmengde pr. km 2 hvert år. Trollbergdalsbreen, hvor under sokelsene ble 

påbegynt i 1970, ser ut til å avgi litt mindre mengder enn Erdalsbreen. Derne st 

folger Austre Memurubre som hvert år har avgitt stGrre mas ser enn Nigards

breen. Engabreen har hittil gitt mindre masse pr. km2 enn Nigardsbreen. Hva 

geografiske stGrrelsesforhold angår er disse to svært like. Vesledalsbreen har 

i alle observasjonsårene ligget på siste plass. 

Denne tydelige samvariasjon skyldes trolig en lignende samvariasjon i årsav

renningenes storreiser. Hittil er det ikke beregnet hvor store årsvannmengder 

de enkelte breer har avgitt for alle observasjonsårene. På grunnlag av noen til

gjengelige tall er det imidlertid klart at avrenningene fra de observerte breer i 

Sor-Norge i 1969 og 1970 var storre enn i 1967 og 1968. Tabellen viser samme 

forhold for transportene. Enkelthendelser i lopet av et år kan også ha stor be

tydning slik som flommen 25. juni 1970 hvor opptil 20'70 av den totale årstran

sport fant sted ved ~ rekordartet hendelse. Innenfor begrensede geografiske 

områder som i store trekk domineres av samme værtype (slik tilfelle er med 

de observerte breer i Sor-Norge), ser det ihvertfall ut til å eksistere en for

ståelig samvariasjon. Dette forhold vil bli gjenstand for nærmere undersokelse 

når tilstrekkelig materiale er innsamlet. 

Materialtransporten fra en bre et år gjengir ikke breens erosjon direkte. En del 

av det materiale som fores frem i dag kan være erodert på en tid da breene had

de en annen utstrekning og mektighet. Det er midlertid forst blitt tilgjengelig 

for transport i dag. Inntil en har bragt storre klarhet i dette forhold presenteres 

tallene for erosjon i tabellen med et visst forbehold. 

Det må og nevnes at uten tilstrekkelig erfaringsmateriale er det vanskelig cl be

stemme bunntransportenes storreiser. De erfaringer en har samlet fra Nigards

breen indikerer at betydningen av denne kan være storre enn de 3010 av fintran-
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INVESTIGATIONS OF SEDIMENT YIELD AT SELECTED GLACIERS IN NORWAY 

N 

t 9~ 
2100 

1200 

~100 ~ 17~ 1200~OQQ 

JO 

Glaeier name Nigards- Vesledals- Engabreen Erdals- Austre Me- Trollberg-
breen breen breen murubre dalsbreen 

Area, km 
2 

40 4 39 11 9 2 

Number of weeks 
with observations 7 6 9 

I 
Observed silt-
transport, tons 530 7840 4700 

-.o Estimated total 
a-- annual transport 
-..J 

1000 15000 6000 

Sedit;'en2 yield, 
tons/km 250 1360 630 

Corresponding 
erosion in mm O. 12 O. 70 0.32 

Number of weeks 
with observations 12 11 10 11 
I 
Observed silt-
transport, tons 4370 300 6300 3300 

-.o Estimated total 
a-- annual tran sport 6000 500 10000 4500 
(Xl 

Sediment yield, 
tons/km2 150 125 910 500 

Corresponding 
erosion in mm 0.07 0.06 0.45 0.25 

Number of weeks 
with observations 13 11 8 11 10 , 
Observed silt-
transport, tons 13910 579 8650 14720 6880 

-.o Estimated total 
a-- annual transport 22000 900 12500 21000 6500 -.o 

Sediment yield, 
tons/km2 550 225 320 1910 720 

Corresponding 
erosion in mm 0.27 O. 11 O. 16 0.95 0.36 

Number of weeks 
with observations 16 13 12 15 10 9 
I 
Observed silt- 13954 6750 
transport, tons (16000) 350 11560 19250 (6450) 2840 

-.o Estimated total 
-..J annua l transport 26000 520 17500 26000 9000 4500 
o 

Sediment yield, 
tons/km2 650 130 450 2360 1000 2250 

Corresponding 
erosion in mm 0.33 0.07 0.22 1. 18 0.50 1. 13 

Fig. 46 
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sportmassen som beregningene baseres på. Imidlertid må en otså regne med at 

forholdene kan variere betydelig fra bre til bre. Blant annet er vannforingene og 

derved elvens kompetanse til å bære grovt materiale stdrre ved Nigardsbreen 

enn ved de fle ste andre breer. De s suten utgjor grovmaterialtransporten neppe 

en fast andel av totaltransporten fra år til år. Betydningen aven rekordvann

foring under forhold som f. eks. den 25. juni kan være meget stor i den totale 

grovmaterialtransportmengde for 1970. Fortsatte og utvidete deltautviklings

studier kan belyse dette problem nærmere. 

Kornfordelings - og mineralsammensetning sunder sokelsene vil utvilsomt bidra 

til å tegne et mer nyansert bilde av finmaterialtransportprosessen og breero

sjonen. De innledende undersokelser for suspendert og sedimentert materiale 

fra 1970 har allerede indikert en del intere s sante forhold. Som Olsen fremhever 

på side 85 inneholder det innsamlede suspenderte materiale ca. 70'10 av frak

sjonsstorrelser finere enn 0,074 mm diameter ved de fleste breer. Der hvor 

vannet har passert gjennom et sedimentasjonsbasseng utgjor denne andel ved 

Nigardsbreen hele 99,4'10 og ved Engabreen 78, 1'10. I det si ste tilfelle skyldes 

trolig en del av det grovere materiale i proven erosjon i utlopet. Mineralsam

mensetningen av det finere materiale har ikke vært under sokt i særlig grad, men 

meget tyder på at det inneholder store mengder kvarts ved de fleste av de under

sokte breer. Det grove materiale inneholder ve sentlig bergartsfragmenter , 

kvarts, feltspat og noe glimmer. I Jotunheimen er morke mineraler aven viss 

betydning. Ved de Nord-Norske breer er glimmerinnholdet rundt ca. 50'10. I 

både Engabrevatn og Nigardsvatn hvor sedimentasjonsraten av materiale er 75-

80'10 viser sammenligning mellom mineralanalysen fra utlopet og innlopet at se

dimentasjonsraten for glimmer er storre enn for de ovrige mineraler. Trolig 

kan dette skyldes at materiale som fores inn ved innlopet folger visse, forholds

vis konsentrerte, tetthetsstrommer til utlopet. Glimmerkornene som har en 

flat form har storre tendens til å skjene i strommen enn de ovrige mineraler og 

er mest utsatt for å skjene ut av hovedstrommene og får derved lengre tid til å 

sedimentere under roligere forhold. 

Mineralsammensetningen og kornstorrelsesfordelingen ved brefrontene Nigards

breen, Erdalsbreen og Vesledalsbreen viser store likhetstrekk. Det ser derved 

ut som om mineralsammensetningen innenfor det bergartsområde hvor disse tre 

breer ligger er forholdsvis ensartet. Forklaringen til den store forskjell i mas

setransport pr. km2 fra disse ser derfor ikke ut til å kunne skyldes vesentlige 

ulikheter i mineralsammensetningen ho s breene s underliggende bergarter. Ne s

te års undersokelser vil vise om overensstemmelsen i sammensetning fortsatt 

er like god. Bunnsedimentene fra Vesledalsvann og Erdalsbreelven skilte seg i 
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ulike grader fra sammensetningen av det suspenderte materiale i vassdragene. 

Som rimelig var viste de en viss sortering etter mineralinnhold og kornstorrel-

se. 

For 197 l vil materialtransportunde r sokelsene fortsette etter det fastsatte pro

gram. Som nevnt vil en fortsette utprovingen av turbidometeret, Engabrevatnet 

vil bli pre si sjonsopploddet for deltautvikling s- og sedimentasjons studie r og mi

neral/kornstorrelsesundersokelsen av suspenderte sedimenter vil bli intensi

vert. Videre håper en å få bearbeidet tidligere års resultater maskinelt slik at 

en kan begynne å gjore sammenlignende studier på et me st mulig homogent 

grunnlag. 
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ENGLISH SUMMARY OF SEDIMENT TRANSPORT STUDIES AT SELECTED 

GLACIER STREAMS IN NORWAY, 1970 

Introduction 

The pre sent inve stigations are carried out as a joint venture by the Norwegian 

Water Resources and Elect ricity Board and the Department of Physical Geogra

phy at Stockholm University. The former has a practical interest in the project 

for the planning of future hydro- electric development scheme s in glacierized 

areas, the latter participates in the investigations for scientific purposes. 

Glacier streams generally carry large amounts of glacially eroded sediments. 

The constant availability of such material from underneath eroding glaciers, 

and the violent regime of glacierfed streams re sults in large amounts of sedi

ment being transported away during a short run-off season. To the power-de

velopers this sediment will cause problems owing to severe sedimentation as 

well as wear and tear on technical installations . To the scientists the amounts 

of eroded material transported away from glaciers has an important indication 

of the magnitude of glacier erosion. 

This series of reports presents results from the investigations from year to 

year. At a later stage, when the knowledge gained by the obtained data i s more 

complete, the results may be reconsidered within a larger framework, and the 

conclusions one draws then may differ from those drawn previously. 

The map in fig. l shows the location and distribution of observation stations. 

Mas s balanee studie sand meteorological inve stigations are performed here in 

addition to the sediment transport studies. The stations are mann ed by students 

during the main part of the run-off season. Water samples are collected 4-6 

times daily and the water stage recorded simultaneously. The samples are filter

ed and then sent to Oslo for ashing. The silt concentrations of the samples are 

subsequently determined, and the data fed to a computer together with water 

stage data, at first for control and supplement, later for calculation of daily dis

charge and sediment transport. 

At pre sent, the inve stigations have reached a stage where they rai se more que s

tions than they answer. Thus far, attention has mainly been focussed on the mag

nitudes of transports. In future, the main efforts will continue to be devoted to 

this task. However, some additional investigations such as studies of the mineral 
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composition of the material, coupled with an inventory of the glader bedrock 

should yield valuable re sults. 

A methodologieal study at Nigardsbreen 

This study was earried out at lake Nigardsvatn in June, 1970 with the purpose 

of gaining further knowledge about the repre sentativene s s of the sampling 

method used in these inve stigations. It was attempted to study variations in se

diment coneentrations in different river eros s- seetions, and in time. Similarly, 

a number of different samplers were compared. 

Some statistical analyses were applied to the eollected data. Arithmetie means 

(M) were calculated for simultaneous sample s eolleeted in eros s- seetions. 

Standard deviations (S) were eomputed in eonneetion with the te sts of different 

samplers, and for the study of sediment concentration variations with time. In 

the latter case regression analyses were also performed in order to establish 

trends on the basis of samples. 

The study was earried out at the two ordinary sampling site s at lake Nigards

vatn (l) & (3) and at the bridge at the immediate outlet of the lake (2). 

l) The inlet sampling site is situated immediately above the delta, and 200 m 

below the glaeier front. Here, the glaeier stream widens out and the cross

seetion is shallow, with a temporary aecumulation of bed-load bolders which 

influence s the sampling conditions in different ways. The flow of the stream 

is highly turbulent but the site is far from ideal. 

2) The bridge at the outlet was the most suitable location to obtain access to 

a complete cross profile for sampling. The pattern of flow here was more 

laminar. 

3) The ordinary sampling site at the outlet is situated approx. 100 m down

stream from the inlet, here the flow was more turbulent. 

The distribution of suspended sediments in the stream cross-sections 

For practical reasons sample s are generally eolleeted at points near the stream 

bank. It is therefore interesting to study the distribution of suspended matter in 

the whole cross- section at the sampling sites under different discharge condi

tions. 
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Due to the high discharge leve1 it was impossible to obtain access to the total 

cross profile of the inlet sampling site (1). Samp1es taken at the banks 25 m up

stream from the site, as well as at the site itself and 50 m downstream, show 

that concentrations remain the same along the banks for a given section of pass

ing water. A colour-dye solution was introduced into the stream 25 m above the 

site, and this showed an even dispersion across the whole section by the time it 

had reached the sampling site which indicate s that the mixing of water in the 

stream is extremely good. 

Individual speeimens of simultaneous samples taken in accessible parts of the 

cross section show deviations up to 600/0 from the computed mean concentrations 

in the section. This may well be due to the occurrence of coarse particles that 

enter some samples in the shallow sampling section of this extremely turbulent 

stream. It is not certain to what extent these partieies can be regarded as re

presentative of the suspended load of this river. Fig. 3 shows a cornparison 

between surface and bottorn samples taken at the inlet cross- section. The higher 

concentrations at the bottorn are due to the more frequent occurrence of coarser 

particles here. Within a given time unit this difference is counteracted by the 

surface layers in the stream which move faster than the bottorn part. 

Fig. 4 shows a construetion made to take simultaneous samples at the outlet 

bridge surface section (2). A depth-integrating sampler (Fig. 2) was also used 

here to obtain samples from vertical sections. The upper half of Fig. 5 shows a 

cornpari son between simultaneous surface sample sand depth integrated sample s 

taken at the bridge. In this near-laminar flow it is natural that surface samples 

have a lower concentration than depth integrated samples and also that concen

trations increase towards the middle of the stream. 

The lower half of Fig. 5 shows the distribution of sediment in the surface cross

section at two points at the outlet sampling site (3). At the se points, too, con

centrations increase towards mid-stream. However, no differences in concentra

tion could be observed in the verticals. Sample s collected at several points 

along the river bank downstream from the outlet show no differences for a given 

section of pas sing water. 

Variations in sediment concentrations with time 

It appears that sediment concentrations at a given site vary with the rythm of 

the turbulence. Rapid variations occur and are more pronounced at the in-

let than at the outlet. This is probably due to the larger amounts of coarse par-
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tieles at the inlet that get sorted away by sedimentation before they reach the 

outlet. An instrument to record variations in turbidity would be a great help ln 

acquiring knowledge about the variations in concentration with time. Fig. 6, 

which is based on samples shows that the variations in concentration with time 

are greater at the inlet than at the outlet - demonstrated numerically by S. 

Fig. 7 shows inlet samples collected over a period of 22,5 minutes. Variations 

are here considerable but the regression line shows a distinet trend. 

The mo st important point with regard to the pre sent inve stigations is that 

samples should be taken at such times that the gross variations in sediment

concentrations through 24 hour periods are fully described. 

Cornparison between different samplers 

Ideally, water and sediment should enter a sampler under undisturbed flow con

ditions. In the highly turbulent stream from Nigardsbreen it is difficult to ful

fill this requirement. A number of different sampler s were compared in the 

stream in connection with this special study. These were mainly polythene 

bottles with different bottle-neck diameters e. g. c;;6 = 50 mm (filling time 3-4 

sec.), 34 mm (S-6 sec.) and 19 mm (lS-20 sec.). A depth-integrating sampler 

ø = 6 mm (30-3S sec.) was also tried out. All were used as surface point

sampler s for this study. It might have been expected that the sampler with the 

longest filling time would be most suitable for evening out the short time fluctua

tions in concentrations within a number of time periods, and that it would also 

contain higher concentrations than the other s. However, no significant differen

ces seerned to exist between the different samplers used in the Nigardsbreen 

stream. This must be due to the filling conditions that were highly influenced by 

turbulence. It should be noted, though, that the ø = 34 mm sampler seerned to 

give relatively the best results. Fig. 8 shows results from a test-series. 

C onclusion 

As a result of this special study some measures point themselves out as impor

tant in terms of meeting sampling requirements in the be st po s sible way in high

ly turbulent streams. 

The sampler should be graduated, have a volurne of approx. l litre and a bottle 

neck diameter of approx. 30 mm. It should be filled approx. 10 cm below the 

stream surface, tilted upwards 4S o to facilitate the free passage of water in and 

air out. 
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San1ples should ue taken at such times that the gross variations ln coneentrations 

in a l-l-hour period are fully described. Of special importance are the maxi

mum and minimum values for a dayjnight. 

Coarse material collected in the samp1es should be regarded as not representa

tive and be removed fronl the filters. 

The sampling site shou1d be situated at a stretch of the stream with aregular 

shaped river- bed and strongly turbulent pattern of flow. Under such conditions 

one can discount possible difference in concentrations in a cross profile as 

being negligible. 

Description of a data program for plotting of observed data, and its application 

All data collected from previous year s in connection with the inve stigations are 

presently being transferred to punch cards to make them available for computer 

proeessing. 

In 1969 a computer program for calculating daily discharge and sediment trans

port on the basis of observed data was developed. The need to check and supple

ment the se data before computations re sult ed in an additional program being 

written in 1970. This program,designated "PTVVS", plots all observed water 

stages and sediment concentrations against time, diagrammetrically. An out

print example is shown in Fig. 9. 

The diagrams faeilitate the elimination of obviously erroneous data. Where the 

data is incomplete, the diagrams provide a basis for supp1ementation by judge

ment by means of the knowledge it gives of events in the days immediately pre

ceding and following a day with incomplete observations. In most cases, relia

ble water- stage recordings exist and the supplementation consists mainly in 

as se s sing probable sediment concentrations. 

Such a proeessing of primary data is neeessary to ensure that the gross varia

tions in waterstage and sediment concentrations are as fully described as pos

sible. Serious error s are eliminated, er ror s on the supplen1entary data intro

duced by judgement most probably lie within the limits of what one can eall 

random errors. The different sources of systematie errors are not fully known, 

but may exist in connection with the sampling proeedure. 
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Investigations of water discharge and sediment transport at gladers in South 

Norway, 1970 

Nigardsbreen 

Nigardsbreen is an eastern outlet of Jostedalsbreen draining through Jostedalen 

to the Sognfjord. Sediment samples are collected both at the outlet to lake Ni

gardsvatn (surface area 4.6 km2 ) imrnediately in front of the glacier, and at 

the outlet. In addition, the delta development at the inlet is studied from year to 

year. 

Fig. 10 shows computed daily sediment transport and discharge together with ob

served meteorological parameters for 1970. Peak floods were recorded on June 

24th and 25th, and also on August 31 st and September l st. The former was not 

covered sufficiently with samples to allow calculations that are indicative of the 

sediment transport. The latter carried approx. 1200 tons of silt. During the ob

servation period, which lasted from 4 June til! 21 September, it is calculated 
x 

that approx. 13954 tons of fine sediment were transported into lake Nigards-

vatn. Delta accumulation studies show that approx. 10012 tons of coarse ma

terial accumulated in the lake in 1970. Fig. Il gives a synopsis of the results 

from the last three years of investigations at Nigardsbreen. 

Fig. 12 shows discharge records from lake Nigardsvatn from 1963-1970. An ob

servation period stretching from primo June till ultimo September seems to 

cover the main di scharge events at the lake. 

Fig. 13 shows turbidometer recordings from the outlet of lake Nigardsvatn. A 

fluctuating pattern can be discerned which probably reflects similar fluctuations 

in silt concentrations. Te sts with the turbidometer will continue in 1971 together 

with a continuation of the other studies. 

Vesledalsbree'n 

Vesledalsbreen is a western outlet of Jostedalsbreen in the Stryn drainage basin. 
2 

The glader covers an area of 4 km and ranges from 1700 to 1120 m a. s.1. 

The glader front of Vesledalsbreen is still receding. The bed-rock in the area 

is a gneiss of Caledonian origin. Recent movement studies indicate that diffe

rent parts of the glacier move at rates of between 3 and 6 m p. a. 

x 
This figure shou1d probably be somewhat larger. Due to lack of observations 
on June 24th and 25th the values for the transport for these days have been cal
culated too low. 
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In 1970 sediment samples were collected at three sampling sites (fig. 14) : 

(A) in the stream near the glaeier front, (B) approx. l km downstream from 

the front, at the entranee to lake Vesledalsvatn (surface area 1800 m 2 ) and 

(C) at the outlet of the lake. The observation station was manned from 10 June 

til! 10 September. 

Fig. 15 shows computed daily sediment transport and discharge together with 

measured meteorological parameters from Vesledalsbreen. A peak flood and 

transport on June 25th is commented elsewhere in this publication. The total 

silt-transport into lake Vesledalsvatn during the observation season was approx. 

410 metric tons, and discharge 16,31 x 10 6 m 3 . During the same period approx. 

365 tons of fine sediment left the lake which indicates that the trap efficiency of 

this small lake in 1970 was approx. 35%. 

Fig. 16 shows a cornparison between daily transports measured at point (A) and 

point (B). There is a good overall correlation between these measurements 

which has a bearing on the reliability of the observation method. An exception is 

the peak Hood on 25 June when uncertainties in the discharge rating curves for 

the two sites result in greatly differing computed sediment transport-figures. 

The total sediment transport from Ve sledalsbreen in 1970 (including bed load 

transport) was probably of the order of 520 metric tons. 

Erdalsbreen 

Erdalsbreen is the southern neighbour to Vesledalsbreen. It covers an area of 

approx. 11 km2 and ranges from 1800 to 860 rna. s.l. (fig. 17). Erdalsbreen's 

glaeier front is still receding. The glacier lies within the same rock comp1ex 

as Vesledalsbreen but produces far greater amounts of sediment. No movement 

studies have yet been carried out here. 

Sediment samples were collected regularly at the water gauge site in front of 

the glaeier from 9 June till 24 September, 1970. 

Fig. 18 shows computed daily sediment transport and discharge in the rlver to

gether with measured meteorological parameters from the area. A peak Hood 

appeared also here on 25 June. The total silt transport from the glaeier during 

the season was 19250 metric tons and discharge 46 x 10 6m 3 . The total transport 

from the glaeier during 1970 (including bed load) was probab1y of the order of 

26000 metric tons. 
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Austre Memurubre 

Austre Memurubre is situated in Jotunheimen 80 km inland from the three pre

viously described glaeiers. The surface area of the glacier is 9 km2 and it 

ranges from 2250 to 1690 m a. s.l. The glacier front of Austre Memurubre is 

still receding. This glacier lies within a basic plutonic rock complex and seems 

to re st on a glacial till of some thickne s s. Its rate of movement is approx. 

the same as that of Vesledalsbreen. The observation station was manned from 

23 June till 31 August. 

Fig. 20 shows computed daily sediment transport and discharge at Memurubreen 

together with measured meteorological parameters. Daily discharge at Memuru

bu 10 km downstream from the glacier is also shown. The stable relationship 

between di scharge at Memurubreen and Memurubu indicate s that no change s in 

the controlling profiles of the gauging stations occured during the observation 

period. A peak Hood was registered on 25 June also at Memurubreen. The total 

silt transport from the glacier' during the observation period was approx. 6450 

metric tons and the discharge 20,44 x 10 6m 3 . For the whole of 1970 the sediment 

transport, including bed load. 

Comments on water discharge and sediment transport events during the peak 

Hood in June 1970 

A high pressure ridge had dominated the weather situation over Scandinavia and 

resulted in very high air temperatures and c1ear days preceding 24 and 25 June. 

From the 23rd a system of fronts moved in over Southern Norway' s glacierized 

areas from the south-west. A front that passed this area on the night between 

the 24th and 25th caused high winds and very heavy rainfall in the mountains. Si

multaneously, temperatures remained relatively high. In glacierized areas run

off caused by precipitation combined with melting of ice was exceptionally high. 

The runoff effect was additionally reinforced due to the preceding period of 

warm weather. Figs. 22, 23, 24 and 25 show recordings of water-stage and 

measured silt concentrations at Erdalsbreen, Vesledalsbreen, Nigardsbreen 

and Austre Memurubre for the period including the Hood in June. With the ex

ception of Nigardsvatn silt-concentrations were taken with sufficient frequency 

to describe the main trend in silt concentration-variationsin the' glacier streams 

throughout the whole flood event. The sequence of events described at the other 

stations are also indicative of the events of sediment transport at the inlet to 

lake Nigardsvatn. 
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At all observation stations the highest ever recorded water stages were ob

served on 25 June when the flood reached its peak. Discharge calculations for 

this day are, however, unreliable for all stations due to the lack of reliable 

rating curve s for such high water stage s. Consequently, the computed sediment 

transports are similarly unreliable for the 25th. Where silt concentrations 

were measured in connection with the flo od they show exceptional values, and 

computed transports, although unreliable, indicate an unprec edented magnitude 

of transport. The computed silt transport from Erdalsbreen the 25th was 1930 

tons, from Vesledalsbreen 100 tons, and from Austre Memurubre 1500 tons. At 

Nigardsbreen a smaller flood in August carried 1200 tons of silt in one day and 

it is obvious that the magnitude of transport was much greater on the 25th, pro

bably of the order of at least 2000 tons. For all stations bed load transport, 

which must have been considerable , come s in addition. 

Water stage recordings for 25 June from other glacierized parts of South Nor

way show the occurrence of considerable floods on that date, although the in

ten sit y varied from place to place. The greatest intensity was observed in the 

west-to-east profile of Norway where the observation stations are situated (fig. 

1) and where water stages in many places reached an all-time record. Further 

south, at Hardangerjokulen and Folgefonni, floods were large but did not reach 

record leveis. Together with the floods exceptionally large sediment transports 

occurred, as shown by the observations described above. Even at the more 

southern glaeiers transports must have been large since this was the first peak 

flood of the year. The discharge and sediment transport conditions recorded in 

connection with the particular weather situation round 25 June show great simi

laritie s in the reaction of the individually observed glacier s in South Norway. It 

is clear that many other glaciers must have reacted similarly too. Of ten the 

weather situation is much the same over large parts of the glacierized areas of 

South Norway, and as aresult, there should be a relatively good correlation 

between the variations in discharge from glacier s within the same area as well. 

In future, some emphasis will be given to the study of the correlation of synop

tie discharge and sediment transport at the observed glaeier. The results of 

such studies may help to explain how observations at one glaeier can be indica

tive of discharge and sediment transport variation events at adjacent glaeier s. 
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Investigations of water discharge and sediment transport at g1aciers in North 

Norway, 1970 

Engabreen 

Engabreen is a western outlet of Svartisen draining to Holandsfjord. The g1acier 
2 

cover s an area of approx. 38 km and range s from 1600 to 80 m a. s. l. This 

glacier has in recent year s been advancing in 1970, as much as 34 m. The 

main part of Engabreen is situated on agneiss plateau while the tongue is under

lain by strongly metamorpho sed sedimentary rocks. 

Water samples were collected both at the inlet to lake Engabrevatn (surface area 

1,2 km2 ) immediately in front of the glaeier (fig. 26) and at the outlet. During 

the course of the summer a number of double samples were collected in addi

tion to the ordinary single samples. Comparison between 57 sets of double 

samples from the inlet show that in 28 sets the lowest concentration deviated 

less than 10% from the highest within each of these sets. 3 sets with deviations 

larger than 4510 were rej ected (not repre sentative). The mean deviation between 

the lowest and highest concentration in each of the remaining 54 sets was 1310, 

hence the deviations around the arithmetic mean between the lowest and highest 

concentration in a double sample set is on average 710 at the inlet. 

For the outlet, where concentrations are generally much lower, (and hence the 

relative difference between the two samples in a set is greater), the deviation 

around the arithmetic mean between two sample s in aset was computed to be 

approx. 1410 on the basis of 23 double sample sets. 

These computations are based on twin samples taken simultaneously and can be 

regarded as an approximate measure of the representativity of a sample at the 

time it was taken. Variations of concentrations in the river between sampling 

times are probably much greater than the simultaneous samples show. However, 

regarded as a time series the samples describe a trend in time that is obvious 

(see fig. 22, 23, 24 and 25). Provided single samples are taken with sufficient 

frequency, the gross trend in silt concentration variations with time is describ

ed fairly accurately. 

Fig. 27 sh.ows computed daily sediment transport and discharge together with 

measured meteorological parameters from Engabreen. The product of wind 

velocity and temperature measured at 850 mb (approx. 13-1400 m) by radio 

soundings from Boda met. station are also plotted. An equation based on the 

plotted met. parameters has given calculated values for daily discharge that 
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correlate well with the measured discharge from Engabreen (Roald, 1971). 

The total silt-transport into lake Engabrevatn during the observation period 

which lasted from 9 June till 23 September was 11 560 tons. The transport out 

of the lake for the same period was approx. 3000 tons, which would indicate 

that the trap efficiency of the lake for 1970 was approx. 7510. 

The total transport from the glacier during 1970 (including bed load) was pro

bab1y of the order of 17 500 metric tons. 

Trollbergdals breen 

Trollbergdalsbreen is a small valley g1acier situated just north of Svartisen and 

draining to Beiardalen in Rana. The g1acier which rests on a basement of mica 
2 

gneiss, covers an area 2 km and ranges from 1360 to 910 m a. s.1. 

Water samples were collected in the stream immediately in front of the glacier 

(fig. 28). The observation period lasted from 25 June - 27 August, and during 

this period it is calculated that approx. 2840 metric tons of fine sediment and 

6,69 x 10 6m 3 of water was discharged from the glacier. Fig. 29 shows computed 

daily sediment transport and discharge together with observed meteorological 

parameter s for 1970. The product of wind velocity and temperature from daily 

radio soundings at Bode is also shown in the diagrams. 

The total transport (inc1uding bed load) from the g1acier during 1970 was of the 

order of 4500 metric tons. 

Comments on the re1ationship between water discharge and sediment transport 

in g1acier streams 

From an inspection of the diagrams in figs. 10, 15, 18, 20, 27 and 29, it will 

be seen that the variations in sediment transport are to some extent dependent 

on the variations in water discharge. To establish whether there is a simple 

mathematical re1ationship between these parameters for the individual glacier 

streams, scatter diagrams have been constructed plotting daily sediment trans

port against daily discharge. If there is a c1ear central tendency in the distribu

tion of points in the diagram a mathematic1a relationship can readily be estab

lished. 
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Fig. 30 shows such a diagram for the ubservation periud in 1970, at Trollberg

dalsbreen. The period is divided into four parts and each sub-period is plotted 

with a separate symbol. A parabo1ic curve has been drawn in the diagram to 

indicate the re1ationship between transport and discharge for the whole period. 

A better fit wou1d probab1y have been achieved by construeting a separate curve 

for each of the sub-periods. 

Fig. 31 show s the relationship between daily di scharge and sediment transport 

for aperiod, with falling water stage from 2.6 June - 14 July, 1969 at Nigards

breen. The equation S • 54,8 (Q - 0,3)1,47 produces a curve that fits the plotted 

points very well. 

If re1ationships such as the above had been maintained for longer periods of 

time, sediment transports cou1d be ca1culated on the basis of water discharge 

after the numerica1 relationship between these two parameters had been estab

lished. The quoted examples, however, are exceptions from the general pattern 

of relationships between discharge and transport in the observed glacier streams. 

A more "normal" distribution of points in a scatter diagram for this relationship 

is shown in fig. 32. where observations from Erdalsbreen, 1969, are plotted. Se

parate curves for some sub-periods could probably be established, but would 

only be valid for very short periods. Investigations have shown that they would 

not be valid for the corre sponding period the following year. It will be seen, 

therefore , that the relationship between di scharge and transport change s more 

or less continuously during a runoff-season, as well as from year to year. It is 

thus interesting to study the pattern of change throughout a season. 

Fig. 33 shows a subperiod for 1969 from Erdalsbreen. Points for consecutive 

days are connected with line s. In this way the sequence of events forms a "loop"

shaped curve showing that the transport/di scharge ratio reached a maximum at 

the outset of the period and a minimum at the end. In this example the period of 

a loop includes 2.3 days. Of ten a loop is completed within a shorter time. Simi

lar relationships covering a comparable time period have previously been re

ported for Edsforsen, Klaraalv in Sweden by Sundborg (1956, p. 2.98). At Rufiji 

in Tanzania Otne s (1960, p. 235), found a similar pattern of relationships, but 

with one loop covering a period of a whole year (fig. 34). 

This pattern of relationships with the largest transport/discharge ratio at rising 

water stage and lowest at faUing stage is typical of the observed glacier streams. 

An opposite relationship has been reported inter alia by Heidel (1956), who 

pointed out that a drainage system with a number of lakes will favour a more 

rapid transmission of a discharge increase in the downstream direction than the 
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movement of suspended solids. Similar relationships are also reported by 

Axelsson (1967, p. 93) for the North Swedish lake Laitaure where culmination 

of a flood discharge occurred several days before sediments produced upstream 

from the lake by the same flood had reached the outlet. 

Fig. 35 shows a pattern of "loops" at Nigardsbreen covering a whole season, 

typical of glaeier streams. It seems that each loop is connected with a flood 

situation of shorter or longer duration and that a series of loops occur each sum

mer. In this and similar diagrams the earliest "loops" for a given year gene

rally have a smaller inclination than the later ones. A possible explanation for 

this pattern has been given in previous reports in this series, and is related to 

the differences in availability of material for transport throughout the runoff 

season since early floods during a season will generally carry more material 

than floods of the same magnitude occurring later. 

It is reasonable to assume that a simpler relationship will exist between sedi

ment transport and discharge after the glacier melt-water ha spassed through 

one or more sedimentation basins. Fig. 36 and 37 show daily discharge plotted 

against sediment transport for the inlet and outlet of Nigardsvatn, 1969. As 

can be seen considerable sedimentation take s place in the lake. In spite of the 

sedimentation of material on the way through the lake there is still no simple 

relationship between discharge and transport at the outlet, as will be seen from 

fig. 37. It is still possible, though, that a simpler relationship can be found 

further downstream in the drainage system. 

The overall pattern of relationships between discharge and sediment transport 

in glacier streams can, as has been shown, not be expressed in the form of a 

simple mathematical equation. In some special cases, as for Trollbergdals

breen 1969, and for some shorter periods of individual glaeiers, (e. g. Nigards

breen) expressible regularities seem to exist. 

A certain regularity can be discerned in the "loop"-pattern that appears when 

points in the diagrams are joined with lines in chronological sequence. Such 

patterns have been identified by other observer s previously, also in non- gla

cierized drainage basins. The explanation of this pattern is related to the dif

ference s in availability of material for transport throughout a season. Simpler 

relationships may, as indicated, exist further downstream in the drainage sys

tem. 
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Grain-size analyses and mineral composition of silts and sands eolleeted m 

glaeier strearns, 1970 

The suspended sediments eollected in filter s for each sampling station through

out 1970 have been subjected to grain- size and mineral composition analyses 

after ashing (2 hours at 500o C). Similarly, sediment samples from the river 

channels of Vesledalsbreen and Erdalsbreen have been analyzed. 

There i s a good overall corre spondence between the re sults of grain- size ana

lyses between samples of suspended sediments from the different sampling sta

tions, whereas the mineral eomposition of sample s varie s more from station to 

station. 

For the grain-size analyses A. S. T. M. U. S. standard sieves have been used. 

The mesh sizes are quoted on page 84. 

Only grain- size s larger than 0.074 mm have been analyzed in the se preliminary 

inve stigations . The se grain- size s constitute 28-29% of the volurne of material 

in the sample s from all stations . 

Fig s. 40 and 41 show mie roscope photoe s of sediments of different grain- size s. 

The diagrams in fig. 42 show the bulk grain-size distribution in the samples 

from each of the sampling stations together with the relative quantities of quartz 

and felspars within individual grain- size intervals. The diagrams for individual 

glader s show grain- size distributions for eaeh mineral type. 

The combined investigation shows that the coarsest grains are mainly rock frag

ments. Quartz is the dominating mineral in all samples. The quartz-content in

creases with decreasing grain- size. Feispar, (one has not distinguished between 

plagioc1ase and ortoc1ase) the secondmost important mineral group in most 

samples, nowhere exceeded 35% of the total; content increases with decreasing 

grain- size. 

With the exception of the North Norwegian gladers, the mica-content of the 

sarnp1es does not exceed 20%. (No distinetion has been made between muscovite 

and biotite). The increase towards diminishing grain- sizes is moderate. No 

other mineral shows sueh variations arnong the samples as is the case with mica. 

Arnphibol and pyroxenites are of some importance in the sample from Mernuru

breen. Minerals found in le s ser quantitie s in the sarnples were, inter alia, epi

dote, garnet, apatite, olivine and zoisite. 
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Nigard s breen 

Fig. 43 show s the grain- size di stri bution for rock fragmen ts, quartz, felspar 

and mica in suspended samples from the inlet and outlet of lake Nigardsvatn, 

for Vesledalsbreen and for Erdalsbreen. At the inlet to lake Nigardsvatn, only 

57.9'10 of the grains exhibit diameters of less than 0.074 mm, whereas at the 

outlet as much as 99.410 is finer than this. The relative quantities of rock

fragments and quartz decreases in the same fashion at the outlet as at the inlet, 

with diminishing grain-sizes. There is relatively less feispar at the outlet than 

at the inlet, and less mica. 

Ve sledalsbreen 

95.810 of the material collected at the glacier front was finer than 0.074 mm. 

The diagram shows a rapid decrease in rock fragments with diminishing grain

Slzes. The content of pure quartz increases from 010 in the coarsest fragments 

to 60% in the finest. The increase in feispar is more moderate, and this mine

ral seems to decrease in importance from approx. 0.15 mm and downwards. 

The increase in mica with diminishing grain-sizes is modest. 

At the inlet to lake Vesledalsvatn 85.210 of the material was finer than 0.074 

mm. The analyses of those samples are not shown in the diagram. The content 

of rock fragments was higher here for all fractions than at the glacier front. 

There is slightly less quartz and felspar in the inlet samples than at the glacier 

front. The disparities that exist between the two sampling sites can probably be 

accounted for by the fact that all floods during the season are repre sented with 

a larger number of samples at the inlet than at the glacier front (see for instan

c e, 24 and 25 June in fig. 23). Sample staken during a flood contain larger a

mounts of coar se particle s. Hence the inlet bulk sample has an overall higher 

content of coar se material. 

Fig. 44 shows the locations where samples were scooped up from the bottom of 

lake Ve sledalsvatn in September 1970. A diagram shows re sults of the grain

size analyses of these samples. As expected the content of fine material in

creases away from the inlet except for sample no. 5 at the outlet, where the 

current is too strong to allow sedimentation of the finest material. The mineral 

composition of the sediments was also investigated. The distribution of rock 

fragments revealed no significant regularities. The mean quartz content was 

approx. 7010 with the larger. content in the finer fractions. The inlet sample (2) 

had the highest quartz-content. The feispar content seems to diminish away 

from the inlet, and also with decreasing grain-sizes, whereas the relative a-
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mount of mica was highest in samp1es 3 and 4. Hornblende and epidote consti

tute as much as 5% by volurne in sample no. 5. 

Erdalsbreen 

A comparision between samples of suspended sediments shows that the amount 

of material finer than 0.074 mm in 1969 was 77.510, and in 1970 61.810. Rock 

fragments constitute a smaller proportion here than at any of the other glaciers. 

Between 50 and 6010 of the material is pure quartz with as much as 14.310 quartz 

in the coar se st fraction. The feispar content (2510) is very much the same as at 

Vesledalsbreen. 10-1210 of the material is mica, least in the coarse fractions, 

most in the fine. 

Fig. 44 shows also the 10cations where sample s were scooped up from the 

stream channel from Erdalsbreen. The grain-size analyses of these samples 

are also shown. There was very little fine material in these samples. The con

tent of rock fragments was greatest in sample no. 2.Quartz constituted from 

8010 to 8510 of all samples. Feispar occurred only in small quantities, nowhere 

exceeding 810. The mica-content of the samples varied from 810 to 1010. 

The differences in mineral composition that have been pointed out between Er

dalsbreen, Ve sledalsbreen and Nigardsbreen are moderate. All three glaeier s 

lie within the same rock complex and it is reasonable to assurne that the sedi

ments they produce should have roughly the same composition. An examination 

of the diagrams in fig. 43 verifies this. This indicates that the explanation for 

the difference in magnitudes of sediments transported away .from the three can 

not be sought in the rock composition in their basins, but may have other rea

sons such as differing activity of the three glaciers, differences in tectonic fea

tures etc. 

Memurubreen 

68.410 of the sediments collected in 1970 had a grain-size finer than 0.074 mm. 

A superficial inve stigation of the finer material indicated that it had a content 

of approx. 6010 quartz. 

The content of rock fragments decreases from 10010 of the coarsest particles to 

8.510 at particle size 0.15-0.074 mm. The rock fragments consist mainly of 

gabbro. Quartz increases with diminishing grain-size to about 6110 at 0.074 mm. 

Fe1spar decreases from 6510 in the coarsest fractions to about 5.510 in the 

finest. There is very little mica in this material. Pyroxenites and amphibol are 
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of some importance in the samples, decreasing from 11';70 In the coarser frag

ments to 510 in the finer. 

Engabreen 

The grain- size distribution shows that 69.810 of the material from the inlet has 

grain-sizes finer than 0.074 mm. Fig. 46 shows the grain-size distribution of 

individual minerals in the samples of suspended material at lake Engabrevatn's 

inlet and outlet. At the inlet a special investigation was made of the material 

finer than 0.074 mm. Only 6.80/0 of this consisted of rock fragments while 

51. 210 was quartz, 2.4% feispar and 42.40/0 mica. In relative number s the rock 

fragment content is higher at the outlet (8.1';70) than at the inlet (0.9';70). This 

corresponds to the results from Nigardsvatn as well. The quartz-content is 

200/0 higher at the outlet than at the inlet. The felspar-content at the outlet is 

minute . There i s a sharp drop in the mica- content between the inlet (510/0) and 

the outlet (12.70/0) in the medium grain-sizes, less in the finer. 

Trollbergdalsbreen 

Cornparisons between a few sample staken in 1969, and the bulk sample of sus

pended sediments at Trollbergdalsbreen 1970 exhibit a high degree of correlation. 

In 1970, 75.2% of the material had grain-sizes finer than 0.074 mm. Rock frag

ments constitute aminute proportion of the sample. The quartz-content was 

approx. 3510 and decreases with diminishing grain-sizes. This decrease was 

also the case for Engabreen. There is only 2-310 of feispar in the sample. The 

mica-content is 55% while dark minerals constitute 6% of the total sample. 

conclusion 

The hydrological regime of small and highly glacierized drainage basins is 

characterized by a short but intense runoff- season. Within the runoff- season the 

magnitudes of discharge can vary greatly from day to day, much depending on 

meteorological conditions. 

Sediment transport events in glacier streams follow a pattern similar to that of 

the discharge, with frequent variations of great amplitude. The conditions on 25 

June, referred to elsewhere in this publication, clearly show to what extremes 

di scharge and sediment transport can reach within a short time. 

Throughout a runoff season there is generally no constant relationship between 
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magnitudes of discharge and sediment transport. The most meaningfu1 re1ation

ship between these two parameters with time is achieved when day to day 

changes are studied in chron010gica1 order. Then the "loop" -pattern demon

strated by Ostrem on page 77 appears. Diagrams of this kind show clear1y that 

it is not the magnitude of discharge alone that determines the amount of sediment 

transported, but that the availability of material for transport is also of great 

importance. In a subglacial drainage system the moving glacier may rapidly re

charge wa shed- out streambanks with sediments. Similarly, change s rnay also 

occur in the subglacial stream system greatly altering the availability of sedi

ments. Generally, however, availability is greatest in the early season and de

creases throughout the season as the banks get washed out. 

From the conclusions that can be drawn at present, it is diffieult to prediet the 

orientation and eonfiguration of separate "loops" throughout a season. When a 

longer time series of data is available and eloser analysis has been made, it 

may be possible to determine whether the problem can be approached with a 

model including stochastie elements. 

The frequency and amplitude of change eneountered in discharge and sediment 

transport in the pre sent inve stigations , together with the faet that there i s no 

constant relationship between magnitudes of transport and discharge over longer 

periods, justifie s an intense and continuous sampling procedure. Efforts are 

being made to eheck the reliability of the method and improving it as the investi

gations proceed. Andersson and Lunden's findings at Nigardsvatn indicated that 

provided the stream is sufficiently turbulent, no significant differences in eon

centrations exist in a cross-profile of a glacier stream below a straight stretch 

of river. The occasional occurrence of eoarse particles in some samples pro

bably presents a greater problem. Variations of concentrations with time are 

also difficult to handle, e specially the short-time variations. It is naturally re

eommended that samples should be taken close to the times when the maximum 

and minimum concentrations occur in the stream during a day to achieve the 

be st pos sible de scription of the sediment concentr~tion variations. 

The plotting programme "PTVVS" has been written to allow checking and sup

plementation of the data. It is believed that the use of this programme helps to 

ensure and improve the representativity of the data. 

Experiences from observation stations other than Nigardsvatn show that deter

mination of the magnitude of diseharge may repre sent a signifieant source of 

error. With the great amounts of material that are transported as bottom load, 

profile changes may occur frequently at the gauging sites. It is therefore essen-
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tial that the discharge rating curves are checked frequently either directly and 

indirectly. The difficulty of determining the correct discharge is, however, 

most marked during heavy floods. Quoted volumes of transport under such con

ditions should only be regarded as indicative of the order of magnitude. 

Computations based on sets of double samples collected at Engabrevatn indicate 

that the deviation of single samples round a mean momentary concentration is 

7% at the inlet and 14% at the outlet. Sediment concentrations between two or

dinary sample s during a day can undoubtedly vary more than the se figure s 

show. However, it seems that when single observations are combined as a 

time series they describe a distinct trend, e. g. see figs. 22, 23, 24 and 25. The 

good overall correspondence between computed transports at two sampling 

sites in the stream from Vesledalsbreen for 1969 and 1970 also indicate that the 

applied sampling procedure gives fairly reliable results. Efforts to clarify the 

reliability of the sampling procedure will continue to be made in future. 

The table in fig. 46 shows results of the observations from 1970 displayed to

gether with the re sults from previous year s. 

Erdalsbreen has clearly been the highest producing glaeier each year since ob

servations commeneed. Trollbergdalsbreen almost equalled Erdalsbreen in 

1970, whereas Austre Memurubre, Nigardsbreen and Engabreen follow in the 

listed order. Vesledalsbreen is the 10west producing of all the observed glaeiers. 

So far each glaeier has retained its position in the sequence just described. How

ever, the difference s in transport from year to year for each glacier are rela

tively large. It is quite likely that the year-to-year differences in transport stem 

from differences in the volumes of discharge for each year. The discharge from 

glaeiers in South Norway for 1969 and 1970 was greater than for 1967 and 1968, 

and the tab1e show s that the same app1ie s to the amounts of sediments transport

ed. Unusual events during the course of a year may also be of great importance, 

such as the flood on 25 June, 1970, when up to 200/0 of the total for the year was 

transported away in one day. 

Within a re stricted geographical area, such as the one in South Norway, it seems 

not surprisingly that, glaeiers react in a similar manner to the dominating 

weather situation both discharge- and transportwise. A comparison of similari

ties in reaction between the observed glaeiers individually will be the subject of 

a future study. 

Due to the difference s III the magnitude s of transport from year to year, it is 
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evident that the transported amounts are not directly indicative of a glacier I s 

ero$ion. In many cases it is possible that much of the sediment that is carried 

away today was eroded at a time when the glaeiers had a different magnitude 

and extension. This possibility also represents an interesting subject for further 

study. 

To evaluate the total transport during a year is a difficult task as long as the 

magnitude of the bed load transport remains unknown. At Nigardsbreen the delta 

development studies suggest that the bed lo ad constitutes a greater proportion 

than 30'10 of the amount of transported suspended sediments. It is not obvious 

that the results obtained at Nigardsbreen can be extrapolated and applied else

where. Only continued and extended bed load studies can yield a better under

standing of how to evaluate the proportion of the total transport that is con sti

tuted by the bed lQad transport for individual glaciers. 

The grain- size and mineral composition analyses of sediments are a valuable 

supplement to the existing sediment transport studies. Already some interesting 

results have been arrived at. Approx. 7010 of the suspended sediments collected 

at each glader consist of grain- sizes finer than 0.074 mm diam. Rock frag

ments, quartz, feispar and mica are the most important constituents of the sus

pended sediments. In Jotunheimen, dark minerals are of some importance in 

addition. At the observed North Norwegian glaciersmica constitutes approx. 

5010 of the material. A comparison between the mineral composition of suspend

ed sediments at the inlets and outlets of Engabrevatn and Nigardsvatn shows that 

there is a significant reduction in the proportion of mica in the samples between 

inlet and outlet. This may possibly be due to the flat shape of the mica grains 

which influence s their pattern of flow and tends to distract them from the main 

currents through the lake. Hence, they get a longer time to settle than other 

more rounded mineral grains that follow the main currents. 

The mineral composition and grain- size distribution of the sample s from the 

glacier fronts at Nigardsbreen, Erdalsbreen and Vesledalsbreen show great si

milarities. This indicates that the rock composition of the glacier basements 

is rnuch alike. Thus, the differences in sediment production between the glaeiers 

most probably stem from other causes than variations in rock composition be

tween these glaeiers. This relationship will be further investigated in the future. 

The sediment transport studies will continue in accordance with the present 

program in 1971. Some more stress will in the future be laid on qualitative 

analysis of the sediments. Furtherrnore, one will try to expand delta develop

ment studie s in order to gain more knowledge about bed load transport magni-
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tudes. Finally, observations for all previous years will be data processed to 

facilitate cornparative studies based on a hornogeneous foundation. 
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