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FORORD
Tidligere forskere sunder sokelser av materialtransport i nor ske brevas sdrag
har påvist at transportforholdene i slike vassdrag er spesielle både med hensyn
til forlop og storrelse. Disse tidligere undersokelser er imidlertid spredte og
utilstrekkelige som grunnlag for planlegging ved utbygging av vas sdrag i brerike nedborfelt.
Slike områder har hittil ligget stort sett unyttet for kraftproduksjon. Nasjonens
kraftbehov og avanserende teknikk innen kraftanlegg sektoren gjor at det nu planlegges vannkraftutbygging i våre bre-rike hoyfjellsområder.
En imote ser at breelvene s betydelige materialtransport kan komme til å medfore
tekniske problemer i forbindelse med slik utbygging ved sedimentasjon i magasiner og slitasje på ventiler og turbiner. For å klarlegge problemets storrelse
og natur igang satte Vassdrag sve senets Brekontor systematiske under sokelser i
1967 (se Tornås 1968).
De for ste årene ble re sultatene fra materialtransportunder sokelsene publisert
i Brekontorets årlige rapporter, men fra og med 1969 ble de publisert i egne
rapporter hvorav foreliggende bok er den tredje i serien.
Grunnlaget for denne rapport er resultat av et team-work med mange deltagere.
En rekke studenter utforte feltarbeidet og vi er dem stor takk skyldig. En spesiell
takk rettes til studenter fra University of East Anglia som utforte arbeidet vederlagsfritt. Laboratorieanalyser og databehandling ble utfort av H. C. Olsen og
T. Ziegler ved N. V. E. i Oslo. Forskningsingenior S. R. Ekman fra Naturgeografiska Institutionen ved Stockholms Universitet arbeidet med et turbidometer ved
Nigardsbreen. Tegner B. Braskerud, fru E. Khan og fru J. Loken takkes for hjelp
med den tekniske fremstilling av rapporten og Dr. P. Worsley for gransking av
det engelske sammendraget. Det svenske naturvitenskapelige forskningsråd bidro
til under sokelsene ved å yte midler til T. Ziegler s arbeid hele året. Undertegnede
er prosjektleder for undersokelsen.
Det er meningen at denne rapport skal folge s av liknende publikasjoner, der resultatene av feltunder sokelsene og bearbeidelsene skal behandle s for hvert enkelt
år.
Oslo i juni 1973.
Gunnar Ostrem
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STUDIES OF SEDIMENT TRANSPORT AT NORWEGIAN GLACIER STREAMS
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INNLEDNING

Materialtransportundersøkelsene i norske brevassdrag utfores i et samarbeid
mellom Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen og Naturgeografiska Institutionen
ved Stockholms Universitet. Den vesentligste del av datainnsamlingen bekostes
av NVE. Per sonell fra Stockholms Universitet fore står bearbeidelsen av dis se
data. Undersøkelsene har både et praktisk og et vitenskapelig siktemål.
Praktisk vil man gjerne bringe på det rene hvilke problemer materialtransporten
i brevassdrag kan skape i forbindelse med vannkraftutbygging i nedbørsområder
med betydelig bredekning.
Vitenskapelig er man interessert i å studere de prosesser som virker utformende
på landskapet, i denne sammenheng breenes erosjon samt den fluviale transport
og avsetning av breerodert materiale.
I begge tilfeller er det av interesse å få oversikt over mengden, sammensetningen
og variasjoner i transporten av breerodert materiale innenfor bredekkede nedbørfelt. Videre er det av interesse å få rede på bakgrunnen for forskjeller og likhetspunkter i disse faktorer fra sted til sted. UnderSØkelsen sikter mot å avklare disse spørsmål.
Samarbeidsprosjektet "MaterialtransportundersØkelser i Norske brevassdrag"
kom igang ved 3 breer i SØr-Norge i 1967. Frem til 1971 er underSØkelsene
gradvis blitt utvidet til å omfatte en rekke iler observasjonselementer enn utgangsvis og nå ved tilsammen 7 observasjonssteder i både SØr- og Nord-Norge.
I 1971 er Hogtuvbreen innlemmet som ny observasjonstasjon i undersakeisene.

1: nærværende rapport refereres også resultater fra noen observasjoner i det
brefrie Filefjell IHD repre sentative område.
Forut for prosjektet "Materialtransportundersøkelser i Norske brevassdrag"
h<-r en rekke geografer og andre berØrt problemet med materialtransport i breelver, tidligst Helland, som skrev "Om Gehalten af Slam i Bræelve" (1874).
Systematiske undersøkelser er ikke kommet igang før i den senere tid hvor det
siden 1950-chene bl. a. er gjort en del hovedfagsarbeider innen dette emneområde
ved Universitetet i Oslo, videre i Tarfalaområdet i Nord-Sverige av folk fra
Stockholms Universitet, samt noen undersøkelser i Canada, Sveits og på Island.
Ved en senere anledning vil en referere en del resultater fra disse sett i sammenheng med nærværende underSØkelser.
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Kartet på side 5 viser beliggenheten av prosjektets observasjons stasjone r. Ved
hver av de breer hvor det foregår materialtransportundersØkelser utføre s det
også massebalansestudier og meteorologiske observasjoner. Resultat fra
mas se balanseundersØkelsene publise res separat, se serien: Glasiologiske undersøkelser i Norge. Forskjellige bretyper beliggende under ulike geologiske og klimatologiske forhold er repre sentert i unde rsØkelsene ved den geografiske spredning observasjons stasjonene har. Hver observasjons stasjon er bemannet aven
eller fler studenter i størstedelen av avrenningssesongen, vanligvis fra begynnelsen av juni til ut i september. Grunnlaget for materialtransportundersØkelsene er
innsamlede vannprØver og registreringer av vannstandsvariasjoner i vassdragene
fra breene. VannprØvene tas i l liters plastflasker nedenfor turbulente strekninger i elven der vannet er samlet i ett konsentrert lØp foran brefronten. Ved tre av
de undersØkte brevassdrag er dette prøvetagningssted samtidig beliggende ved innløpet til et vann. I disse tilfeller tas det også prØver ved utlØpet av vannene. PrØver tas under normale forhold 5 ganger dØgnlig og i tidsrom med sterkt stigende
vannfØring eller under flomsituasjoner, hver time.
I 1971 har en innført en del tillegg og endringer i prøvetagningen i forhold til 1970.
For det fØrste benyttes en ny type " s l amhenter" (se fig. 2) som plastflaskene sette s i og som gjør det mulig å ta vannprØver i god avstand fra elvebredden.

Ve~

prøvetagningstidspunktene i løpet av døgnet tas det nå vekselvis 2 og 3 prøver.

Fig.2. "5lamhenter" i bruk ved Nigardsbrefronten. Prbveflasken pla s sere s
i "henteren" og senke s ned til bnsket dyp og sted i strbmprofiIet.
Sampler in use at Nigardsbreen. A
standard polythelene bottle is inserted in the sampler and can be lowered to de sired depth and location
in the river cross-section.
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Fig. 3. Vannprbver samle s kontinue rlig i
sedimentasjonskaret gjennom en
uke. Etter dekantering og fjerning
av vannet overfbres sedimentene
til prbvefla sker og sende s til analyse.
Water samples are collected continuously through a week in the sedimentation- container. After decantering the water is removed, the sediments tran sferred to small sampling
bottles and then sent for analysis.

../'

""

Den ene prøveflasken som tas hver gang, filtreres for bestemmelse av konsentrasjoner av suspendert materiale i elven. Grove korn ( 0.5 mm diam. ) fjernes fra
filte rene , pakkes for seg og behandles deretter separat da en ikke kan regne disse
som suspendert materiale.
Den andre re gulære prØveflasken tømme s i et sedimentasjonskar (se fig. 3). Disse karene skifte s ut for hver uke og får stå ytterligere en uke for dekantering fØr
vannet helles fra med hevert og sedimentprøven overføres til prøveflasker. Deretter sende s sedimentene til laboratoriet i Oslo hvor sikte - og mine ralanalyse utfØre s.
Den tredje mer sporadisk innsamlede prØven filtrere s på samme måte som den
fØrste. Sammen betrakte s de som en ffdobbeltprØve" som skal gi grunnlag for en
statistisk sammenligning mellom prØver tatt samtidig. Statistisk behandling av et
stort antall ffdobbeltprØver ff vil, sammen med andre data, gi et mål for påliteligheten av observasjonene.
En rekke vannprØver tatt gjennom sesongen har og vært sendt til laboratoriet i
Oslo for konduktivitetsmålinger. På grunnlag av dis se skal en få en oppfatning om
variasjonene i, og sammensetningen av lØste emners transport i de observerte
breel ve r.
Alle filtrerte prØver tildeles et identifikasjonsnummer, deretter sendes de til la-
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boratoriet i Oslo for brenning og veiing.
Vannføringsvariasjonene ved hve rt prØve sted re gistre re s ved avle sning på et
vannmerke og de fleste steder også pei en limnigraf som supplement.
På grunn av den store datamengden som skal bearbeides pei ulike meiter overføres
stØrstedelen av de observerte data til hullkort pei kontoret slik at det er mulig å
benytte EDB teknikk i beregningsarbeider og sammenstillinger.
En har nu i store trekk gjort alle tidlige re års data tilgjengelig for databehandling
også. I tidligere eirs rapporter er det beskrevet maskinprogrammer for gjennomgåelse og beregning av data. I det siste eiret er begge revidert av Cand. real. Lars
Roald og omdøpt til "VHBAl" og "VHBA2". Beregningsprogrammet IVHBA2" er
nu i stand til å lese beregnede døgnverdier inn pei en disc-file i NVE' s CDC 3200
hvorfra diagramme r kan fremstille s ved hjelp av ett av Hydrologisk avdelings
standard-programmer "VHOFl" på en Benson-plotter.
I likhet med tidligere år er det hensikten med nærværende rapport ei referere re-

sultater fra de lØpende undersØkelser. Massetransport-beregningene presenteres
derfor stort sett på samme måte som tidligere. En del beskrivelse av breene og
omstendigheter som opptrer i forbindelse med målingene er seividt utfØrlig beskrevet i tidligere rapporter at en ikke finner grunn til å ta med slike detaljer for

1971.
De nye observasjonselementene: sedimentasjonsprøver , spe siell behandling av
grove korn, dobbeltprøver, vannprØver for måling av løste salter samt en del geologiske undersØkelser ved observasjons-stasjonene har Øket eirets datamengde betydelig i forhold til tidlige re år. Dis se ekstradata kreve r me r gjennomgåelse fØr
de første resultater kan meddeles. En har derfor valgt å presentere de tradisjonelle massetransportberegningene nå for ei være ajour med disse data. I tillegg
er en preliminær undersokelse av kornstdrreles- og mineralanalysen på grunnlag av noen "sedimentasjonsprdver" presentert. De spesielle undersokelsene
nevnt ovenfor vil bli presentert når bearbeidelsen av disse data er ferdig.
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MATERlALTRANSPORTUNDERSØKELSER VED BREER I SØR-NORGE, 1971

Sammenfattende beskrivelse
I 1971 fortsatte observasjoner av materialtransporten ved 4 breer i Sør-Norge.
Nigardsbreen (40 km 2 ), Vesledalsbreen (4 km 2 ) og Erdalsbreen (11 km 2 ) er alle
utløpere av Jostedalsbreen mens Austre Memurubre (9 km 2 ) ligger mer kontinentalt til i øst-Jotunheimen. For en nærmere beskrivelse av breene vises det til
tidligere &rs rapporter.

Værsituasjonen gjennom avrenningssesongen
Avrenningssesongen i SØr-Norske breomr&der tok til i de siste dagene av mai da
varm, fuktig og ustabil luft fra øst ble dirigert inn over store deler av landet og
bl. a. for&rsaket betydelig nedbØr og snØsmelting i høyfjellsomr&dene.
I begynnelsen av juni kom et høytrykk inn over landet fra øst, først med pent
varmt vær, men etterhvert som høytrykket flyttet seg vestover overtok en kjØlig
nordlig luftstrøm med bygevær. HØytrykket trakk seg sØrover i Atlanterhavet
mot slutten av måneden og en rekke lavtrykk kom inn over SØr-Norge med nedbø r o g kjØlig vær.
I begynnelsen av juli kom et nytt hØytrykk inn over Ser-Norge servestfra og ga
forholdsvis varmt vær uten særlig nedbør i breomr&dene den første uken i juli.
Nye lavtrykk fra nordvest gjorde seg imidlertid gjeldende etter 10/7. Temperaturene sank betydelig og var i breområdene en periode under OOC. I dette tidsrom
falt en del nedbØr som snØ pA breene. Mot slutten av m&neden avtok den nordlige
luftstrØmmen og det ble etterhvert tilførsel av luft fra SØrlig kant med noe varmere vær og mindre nedbØr.
Mot midten av august fikk atter kaldere luftmasser uten særlig nedbØr dominere
i breområdene. En varmeperiode gjorde seg gjeldende i siste halvdel av august.
I overgangen august/september trengte lavtrykk inn over de serlige deler
av landet og ga litt nedbør og lave temperaturer ved breene.
Den andre uken i september bredte et nytt hØytrykk seg inn over landet sørfra og
førte til meget høye temperaturer, ogs& i hØyfjellet. Dette hØytrykk ble imidlertid fort svekket og resten av måneden dominertes været aven rekke lavtrykk med
sterke vinder og mye nedbØr.
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OBSERVE O GlAC I E RS SOUTH NORWAY 1971
Daily discharge varlations
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StØrstedelen av oktober artet seg som siste del av september med sterke vinder
og mye nedbør. En del av nedbøren i hØyfjellet falt som snø. men mildere perioder med sterk vind innimellom førte til betydelig smelting av nyfallen snØ og avrenningsesongen ved breene ebbet ikke ut før i slutten av oktober da en meget kald
nordlig luftstrØm ga betydelige temperaturfall over hele landet.
Senere lavtrykksperioder i november og desember fikk liten innvirkning på avrenningene i breområdene.

Samvariasjon i avrenningsforholdene ved de observerte breer
Vekslinger i den generelle værsituasjon over landsdelen gjenspeile r se g me get
raskt i avrenningsforholdene i breområdene . Registre ringer av avrenningen gjennom en rekke år ved f. eks. NigardsjØen (se Ekman, 1972. side 27), viser storskalige svingninger som tydeligvis fØlger vekslingen mellom hØytrykks- og lavtrykksdominans i værsituasjonen gjennom somrene.
Fig. 4 viser en sammenstilling av vannføringsregistreringer fra observerte breer
i SØr-Norge og skildrer tydelig hvordan avløpsvariasjonene fra en rekke breer

innenfor et større geografisk område fØlges ad. Ser en på de storskalige svingninge r i værsituasjonen be skrevet for avrenningsesongen finner en de samme
svingninger reflektert ved alle de observerte breer. Forskjellene i størrelsen av
vannføringens utslag på en gitt værsituasjon fr a bre til bre, skylde s i første rekke
forskjeller i breenes størrelser og beliggenhet samt endringer som luftmassene
undergår på vei fra f. eks. kystområdene (Ålfoten) til innlandet (Austre Memurubre).
De største avrenninger fra breene får en gjerne i nedbørsperioder hvor lufttemperaturene samtidig er forholdsvis hØye. En nærmere redegjØrelse for breavlØpene
som en funksjon av meteorologiske parametre er gitt av Roald (1972).
Samsvarigheten i breavlopene danner et godt utgang spunkt for sammenlignende
betraktninger mellom de observerte breer. En beslektet type sammenligning
som bygger på sam svarigheten i breavlOpene er gj ort for de dognlige su spenderte transportene fra de forskjellige breer og er å finne på et annet sted i
denne rapport.
Generell kommentar til årets observasjoner
Obse rvasjonse songen ved breene i SØr -Norge varte fra be gynnelsen av juni til begynnelsen av september. Som en fØlge av de nye observasjonsrutinene viser det
innsamlede materiale fra se songen en meget god kvalitet. Bl. a. virke r det som om
en ved å fjerne grovere partikler enn 0.5 mm fra filtrerte prØver får beskrevet
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trenden i konsentrasjonsvariasjonene bedre enn tidligere. Som et eksempel på
observasjoner av god kvalitet vises en data utskrift av plottede observasjoner
fra Austre Memurubre (fig. 5) .
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Fig.5. Eksempel på observasjoner av vannstand (t) og materialkonsentrasjon
(x) for 4 dt>gn fra Memuruelva. Det er liten tvil om at den tidsopplt)sning
en har valgt i prt)vetagningsrutinen beskriver konsentrasjonsvariasjoner
og vannft)ringen på tilfred stillende måte.
An example of observed water- stage (t) and sediment concentrations (x)
for 4 days from Memuruelva. There is little doubt that the chosen
sampling routine gives a satisfactory description of concentration- and
waterdischarge variations in the river.
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Nigard sbreen
Undersokelser i vassdraget fra den 40 km 2 store Nigardsbreen i NVE's regi har
pågått siden 1968. Tidligere års resultater er referert av Tornås (1969) og
Ekman (1970 & 1971). I under soke1se sprogrammet inngår studier av suspendert
transport, bunntransport, sedimentasj on og vannforing svariasjoner . NVE utforer i tillegg massebalanse-, bevegelses- og meteorologiske observasjoner på
breen og resultatene av disse refereres separat, se serien: "Glasiologiske undersokelser i Norge".
Forut for NVE' s undersokelser har den lett tilgjengelige Nigardsbreen vært gjenstand for studier aven rekke for skere hvorav særlig Fægri s (1933) under sokelse
av breens tilbaketrekning i perioden etter maksimalfremstotet i det 18. årh. bor
nevne s. Breen trekker seg fortsatt betydelig tilbake årlig, men har likevel den
bretunge som går lavest av samtlige breer i Sor-Norge. Brefronten ligger ca.
300 m o. h.
Observasjonsstasjonen var bemannet fra 30. mai til 8. oktober mens limnigrafen
i Nigard svatnet og så regi strerte vannforinger i avrenning se songen utenom den
bemannede observasjonsperiode.
Suspendert

transport ble undersokt med regelmessi g provetagning gjennom

hele sesongen ved innlOpet til det ca. l km 2 store Nigardsvatn kort nedenfor brefronten, og ved utlopet av vannet. I undersokelsen av den suspenderte transport
ble det tatt prover både for massetransportberegninger og kornstorrelses/mineralanalyse. Forskjellen mellom provene tatt ved inn10pet og ut10pet gir informasjon om sedimentasjonsforholdene i vannet.
1 1971 ble for sokene med et fotoelektrisk turbidometer fortsatt ved Nigardsvat-

nets innlOp. Re sultater av dette arbeid vil ved en senere anledning bli referert
av Ekrnan.
Det ble og tatt prover gjennom hele se songen for be stemmel se av loste salter
i vassdraget. Disse resultater vil og refereres senere.
Bunntransporten og sedimentasjonen av grovt matriale ble undersokt ved pålag_ .. ng dmål~nger på deltaet i vannet med opplodding ved se songens begynnelse og
slutt.
Vannforingsobservasjoner ble foretatt regelmessig visuelt på et vannmerke og
i tillegg som nevnt registrert på en limnigraf i Nigardsvatnet. I 1971 ble det og
installert et nytt vannmerke mellom brefronten og vannet for å gi sikrere vannfOring sdata fra innlopet til vannet. Enda foreligger ikke en ferdig oppmålt vannforingskurve fra dette måle sted slik at observasjonsdataene herfra forst kan
nyttes ved en senere anledning.
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Re sultat.
Diagrammene i fig. 6 viser resultater av observasjoner og beregninger fra
Nigardsvatn 1971. bver st vi se s meteorologi ske parametre m å lt ved vannet,
dognlige middeltemperaturer som en kurve i sort, midlet av den dognlige nedbor m å lt i to nedborm å lere av typen "pluvius"

som bl å soyler.

I diagrammet under viser den blå kurven beregnede dognlige vannforinger fra

vannstandsregistreringene i Nigardsvatn. De åpne soylene viser målte dognlige suspenderte transporter inn i vannet mens de rastrede soylene tilsvarende
vi ser transporten ut av vannet.
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I likhet med tidligere år er det god overensstemmelse IT1ellom de

IT1"

c;orolog-

iske parametre og avrenningen. Ved at breen går så lavt gjor hostnedboren seg
ofte sterkere og lenger gjeldende i avrenningen ved Nigardsbreen enn ved de
andre observerte breene i Sor-Norge.
Ingen av flommene i lopet av året kan karakteriserf'B som ekstreme. Påliteligheten av vannforing sberegningen skulle derfor være god. Vannprovetagningen
ved prove stedene er gjennomfort regeime s sig og uten avbrudd. Ved utlopet er
3 provetagninger utfort hvert dagn og ved inniapet som regel 5 eller fler. Derved er de vesentlige konsentrasjonsvariasjoner i vassdraget godt dekket.
Innenfor observasjonsperioden 30/5 - 8/10 er det beregnet at ca. 147· 10 6 m 3
vann og 9250 tonn finmateriale passert fra breen inn i vannet. Transporten ut
av vannet i samme periode var ca. 1300 tonn. Det vil si at ca. 8510 av alt finmateriale som passerte inn i Nigardsvatnet sedimenterte der. Dette tall er noe
hayere enn for tidligere år og skylde s trolig at en har fjernet en del grove korn
fra utlop spravene i 1971 hvilket gj ar den beregnede transport relativt mindre
enn hva den ville vært om kornene var med. Det er foravrig intere s sant å merke
seg at det kan forekomme grove korn i utlap spravene etter den lange sedimentasjonstrekning vannet representerer. Det foregår imidlertid utvilsomt en viss
transport av slikt materiale langs strandsonen ved hjelp av bolgeslag i retning
av utlapet. Den katabati ske vind fra bretungen sorger for at den her skende vindretning og bolgeretning på vannet er mot utlopet slik at dette og så er den her skende transportretning i strandsonen.
StOrste målte dogntransport inn i vannet, 670 tonn,fant sted 30/5 i forbindelse med
flommen som oppsto samtidig med at avrenningen fra breen tok til. Samme dogn
passerte 1,16' 10 6 m 3 vann gjennom Nigardsjoen. Den stBrste dognvannforingen
2,63 . 10 6 m 3 vann ble målt 6/8. I forbindelse med denne flommen var ikke
transporten av finmateriale mer enn ca. 125 tonn. Vannprovene fra disse dognene levner ingen tvil om at de beregnede tall er realistiske. Den 30/5 var konsentrasjonen på provene helt opp i over 800 mg/l mens provene fra den 6/8 ikke
overskrider 55 mg/l i konsentrasjon.
Forut for den 30/5 da observasjonene tok til har det ikke vært vannforinger
eller transporter av særlig betydning til Nigardsvatn. Heller ikke etter den
8/10 da observasjonene ble avsluttet har det vært flommer av betydning. Utenom observasjonsperioden i 1971 har det neppe gått mer enn 100 tonn finmateriale fra breen inn i vannet. Den totale finmaterialtransport fra Nigardsbreen
1971 var derved ca. 9350 tonn.
Pålagring smålinger utfart på deltaet av Ekman i 1971 viser at det har funnet
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sted betydelig omlag ring av rna s se i dette området i lopet av avrenning se songen.
Totalt vi ste målingene en tilvekst lang småleprofilene som ekstrapole rt til hele
deltaområdet tilsvarer 20 000 tonn. I forhold til tidligere års resultater synes
dette tallet uvanlig hoyt. Det er mulig at det i forbindelse med omlagringene
kan ha opp stått en overrepre sentativ akkumula sjon lang småleprofilene . Dette
vil bli gjort til gjenstand for en nærmere undersakeise når deltautviklingen
studeres sammenhengende for hele den tid målinger har pågått. Inntil videre
fastholdes ZO 000 tonn som pålagringen på deltaet i 1971 og regnes derved også
å være et uttrykk for bunntransportens storrelse (med reservasjoner) i 1971.
Total massetransport til Nigardsvatn 1971 var derved ca. 29000 tonn, hvilket
tilsvarer en fjerning av breerodert masse på ca. 0,36 mm tykkelse jevnt fordelt over breens areal.

Vesledalsbreen
Undersøkelser av vannføring og suspendert transport ved Ve sledalsbreen har pågått hve r avrenningse song siden 1967. I vas sdraget foran den 4 km Z store breen
er opprettet 3 prøvetagningsteder (se fig.

7). PrØve sted A ligger umiddelbart

foran brefronten og her er et vannmerke installert.
PrØvene fra måle sted A danner grunnlag for be stemmeise av mate rialtransporten
fra breen. PrØvene fra prøvestedene B og C ved inn- og utløpet av det 0.016 km Z
store Ve sledalsvatn hvor det står en limnigraL bruke s til å be stemme sedimentasjonsraten i vannet med. Materialtransporten ved prØve sted B er den samme som
ved A (se Ziegler, 1972) mens mengden som passerer C er det som er igjen etter
sedimentasjon har fWlnet sted i vannet. I 1971 er sedimentasjons raten be stemt på
grWlnlag av par av prØver tatt samtidig ved vannets innlØp og utløp hvert dogn.
Obse rvasjons stasjonen var bemannet fra 3. jWli til 31. august 1971. En har også
vannføringsre gistre ringe r fra Ve sledalsvatn fra tiden utenom obse rvasjonssesongUl

så lenge observasjonstasjonen var tilgjenelig uten risiko for snøras.

c; vannprover ble tatt dognlig gjennom hele sesongen ved prove stedet så og si
uten avbrudd mens flommer ble dekket med prover tatt med l times mellomrom.
Observasjonene fra Vesledalsbrefronten for 1971 må karakteriseres som meget
gode.
Likeledes danner prØvene tatt samtidig ved inn- og utlØpet fra Vesledalsvatn et
rimelig grunnlag for bestemmelse av sedimentasjonsraten i vannet.
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Fig.7. Vesledalsbreen med Vesledalsvatn i forgrunnen. Pkt.
A vi ser provetagning stedet
ved brefronten, B og C
provetagning stedene ved
henholdsvis innlOp og utlop av Ve sledalsvatn.
Vesledalsbreen with the
lake in the foreground.
Pt. A shows the sampling
si te at the glacier front,
B and C the sampling site s
at the inlet and outlet of
the lake.

PrØver for kornstørrelses- og mineral analyse ble tatt gjennom hele sesongen
ved brefronten, videre ble en del vannprØver tatt for konduktivitetsmålinger slik
at en kan få en oppfatning om transporten av løste emner i breelven. Vannføringskurven for vannmerket ble kontrollert ved flere anledninger i løpet av sommeren.

Re sultat
Diagrammene i fig. 8

viser resultater av observasjoner og beregninger fra

Ve sledalsbreen 1971. De horisontale aksene er identiske slik at de forskjellige
kurve r lett kan sammenholde s.
Det Øvre diagrammet viser dØgnlige middeltemperaturer målt ved brefronten
fremstilt som en kurve i sort. Midlet av den dØgnlige nedbør målt i to nedbØrmålere av typen "Pluvius" ved samme måle sted er vist som sØyler i blått.
I diagrammet under viser den blå kurven beregnede døgnlige vannfØringer ved
brefronten mens sØylene i sort viser beregnede dØgnlige transporter av suspendert
materiale.
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I samme diagram viser kurven med brudden blå strek vannfbringer beregnet på
grunnlag av limnigrafregistre ringe r i Ve sledalsvatn. Limnigrafen har også fungert i tidsrom utenom observasjonsperiodene og gir en god indikasjon på vannfØringsforholdene i breelvene ved både Vesledalsbreen og Erdalsbreen for tidsrom
da stasjonene ikke var bemannet.
DØgnmiddeltemperaturene og vannfØringene ved breen varierer godt i takt gjennom
observasjonsperioden. Videre ser en at nedbØrsperioder også har betydelig innvirkning på vannfØringene. Et unntak danner nedbørsperiodene midt i juli og annen
uke i august da mye av nedbøren falt som snØ på breen og de rfor ikke gjenspeile s
i avrenningen fr a breen. For nærmere utredning om sammenhengen mellom meteorologiske forhold og avrenningen fr a Ve sledalsbreen se Roald (1972).
Det har ikke funnet sted ekstreme flommer eller profilendringer av betydning ved
Ve sledalsbreen i løpet av observasjons se songen. VannfØringene fra breen skulle
derfor være forholdsvis godt bestemt for 1971. Likeledes gir den uavbrutte og
hyppige vannprøvetagningen gjennom sesongen ved brefronten et godt grunnlag for
beregningen av den suspenderte transport.
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Fig.9. Scatterdiagram hvor dognlig vannforing er plottet mot dognlig suspendert transport for Ve sledalsbrefronten 1971. Punktskaren indikerer en
bedre sammenheng mellom disse parametre for Vesledalsbreen enn
det en finner for ved de fle ste andre breer.
Scatterdiagram showing daily water discharge plotted against daily suspended load for Vesledalsbreen 1971. The diagram indicates that there
is a c1earer relationship between the se two parameter s for Ve sledalsbreen than for mo st glaeier s.
Som en ser av diagrammene fant de største transporter sted samtidig med de
største vannfØringene innenfor observasjonssesongen. I fig. 9

er døgnlige trans-

porte r plottet mot dØgnlige vannfØringer for observasjonsperioden 1971. Seatterdiagrammet viser at sammenhengen melloIll. vannføring og suspendert transport
ved Vesledalsbreen er bedre enn ved en del av de andre observerte brevassdrag
(se østrem, 1972). Dette skyldes trolig at tilgjengeligheten av materiale for
transport under Vesledalsbreen er liten,men tilførselen jevn untatt under ekstreme
vannføringsforhold. Vesledalsbreen er derfor i 1971 i likhet med tidligere år den
observerte bre hvor massetransporten i breelven er minst.

Innenfor observasjonsperioden 4/6 - 31/8 er det beregnet at ca. 11. 5 . 10 6 m 3
vann og 320 tonn finmateriale ble transportert forbi målestedet ved brefronten.
Anslagsvis den samme materialmengde passerte inn i Vesledalsvatn. InnlØps/
utlØpsprøvene fra vannet viser at sedimentasjonsraten i vannet i 1971 var ca.
38%. Dette stemmer bra overens med tidligere års observasjoner. Ca. 200 tonn
finmateriale er derfor transportert videre ut av Vesledalsvatn.
Største dØgnlige transport av finmateriale 35 tonn, fant sted den 30/7. Samme
dØgn gikk det 0.29 . 10 6 m 3 vann i elven ved brefronten. Største mnte materialkonsentrasjon i elven dette dØgn var 386 mg/l. Observasjons sesongens største
dØgnvannfØring fant sted den 8/7 da det gikk 0.32 . 10 6 m 3 vann fra brefronten.
Dette dØgnet var finmaterialtransporten ca. 30 tonn.
Observasjonssesongen 1971 dekket vesentlige deler av avrenningssesongen. Limnigrammene fra Ve sledalsvatn viser imidlertid at det fant sted noen flommer av betydning ogs.l utenom observasjonssesongen.
I forbindelse med varmeperioden i overgangen mai-juni er det beregnet at
0.43 . 10 6 m 3 vann gikk gjennom Vesledalsvatn den 30/5 da flommen kulminerte.
Mye av avrenningen skrev seg fra snøsmelting i området rundt og særlig foran
breen i forbindelse med v.lrlØsningen. Siden bare en del av vannet skrev seg fra
breomr.ldet kan neppe transporten i denne flommen ha vært sol stor som en tilsvarende avrenning fra breen alene ville tilsi. Anslagsvis var transporten fra
breen ved denne anledning 10-20 tonn.
Etter observasjonsperioden opptrådte tre flommer av betydning i forbindelse med
nedbØrsperioder i september/oktober.
Den 20/9 ble det registrert en dØgnvannfØring pol 0.33 . 10 6 m 3 . Vannføringene i
Vesledalsvatn er selvfølgelig en del større enn ved brefronten. Tilsammen har
det i disse flommene og frem til avrenningssesongens slutt i 1971 anslagsvis g.ltt
60-70 tonn suspendert materiale fra breen. Den totale suspenderte transport fra
breen i 1971 var derved ca. 400 tonn. Dette er samme mengde som den en regner
ble transportert i 1970. Regner en likeledes andelen av bunntransportert materiale
til .l være den samme som i 1970 var totaltransporten av materiale fra Ve sledalsbreen i 1971 i storrelsesorden 520 tonn, hvilket tilsvarer en fjerning av breerodert masse pol ca. 0.07 mm jevnt fordelt over breens underlag.
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Erdalsbreen
Ved Erdalsbreen har materialtransportundersøkelsene også pågått siden 1967.
Denne Il km 2 store breen er den nærme ste sydlige nabo til Vesledalsbreen (se
fig. l). I vassdraget foran Erdalsbreen er det opprettet et vannmerke hvor vannprØver tas 5 ganger dØgnlig og danner grwmlag for beregning av transporten fra
breen.
Observasjonstasjonen var bemannet fra 3. juni til 14. september. Prøvetagningen gjennom sesongen har vært meget god, uten avbrudd og med alle flommer
godt dekket med timesprøver. I likhet med de andre prøvetagningstedene er det
tatt en rekke dobbeltprØver hvert dØgn. Videre har grovere korn enn 0.5 mm
vært sortert ut av prØvene for separat behandling. Sedimentasjonsprøver for
kornfordelings- og mineralanalyse har vært tatt med samme hyppighet som filtrerte prØver gjennom hele sesongen. I tillegg har det vært utført konduktivitetsmålinger på en rekke vannprØver fra Erdalselven gjennom hele sesongen for bestemmelse av transporten av løste salter. Vannføringskurven ble kontrollert og
det ble konstatert en liten profilendring ved vannmerket siden siste sesong slik
at kurven ble nymålt. Den nymålte kurven er brukt for vannføringsberegningen
1971.
Resultat
Diagrammene i fig. 10 viser resultater av observasjoner og beregninger fra
Erdalsbreen 1971. De hori sontale aksene er identi ske slik at de for skjellige
kurver lett kan sammenholdes.
Det Øvre diagrammet viser dØgnlige middeltemperaturer målt ved brefronten
fremstilt som en kurve i sort. Midlet av den dØgnlige nedbØr målt i to nedbørmålere av typen "Pluvius" ved samme måle sted er vist som SØyler i blått.
I diagrammet under viser den blå kurven beregnete døgnlige vannføringer ved brefronten mens sØylene i sort viser beregnede døgnlige transporter av suspendert
materiale.
I likhet med Vesledalsbreen er det forholdsvis god samsvarighet mellom variasjonene i målte døgnmiddeltemperaturer og vannfØringer ved Erdalsbreen. På
samme måte gjØr nedbørsperioder raskt sin virkning på avrenningen med unntak
av perioder hvor nedbøren faller som snØ, slik som i midten av juli.
I lØpet av observasjonsperioden opptrådte det ingen ekstreme flommer og heller
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ikke påviselige profilendringe r ved måle stedet. De hyppige prøvetagninge r og
vannstandsavlesninger gjennom sesongen gjør at vannføring og suspendert transport i perioden må anses for å være godt bestemt. I de tilfeller hvor en har vært
i tvil om en prØves representativitet har dobbeltprøvene ved flere tilfeller vært
til god støtte i bedømmelsen, Det står enda igjen å utfØre en samlet behandling
av alle dobbeltprøver, men som tidligere nevnt vil resultater aven slik behandling bli referert i en senere rapport. I forbindelse med hØyvannsperioder forekommer grove korn hyppig i vannprØvene fra Erdalselven. Det er imidlertid
meget sjelden at de utgjør· noen særlig stor prosent av prØvens totale vekt, bare
unntaksvis over 3 -410. En nærmere redegjØrelse for disse prØvene vil og bli
gitt sene re.
I likhet med Vesledalsbreen finner en ved sammenligning mellom vannfØringer

og suspendert transport at disse varierer i takt. Noen entydig sammenheng, hvor
den ene kan uttrykke s som en enkel funksjon av den andre gjennom en hel se song
finner en imidlertid ikke (se østrem 1972, s. 77).
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Innenfor observasjonsperioden 3/6 - 14/9 er det beregnet at ca. 33 . 10 6 m 3 vann
og 7050 tonn finmateriale ble transportert forbi måle stedet ved brefronten. Største dØgnlige transport av finmateriale, 345 tonn, fant sted den 30/7. Samme dØgn
gikk det 0.58 . 10 6 m 3 vann i elven ved brefronten. Største målte materialkonsentrasjon dette døgn var 1130 mg/l. Obse rvasjonsesongens største vannfØring
0.64 . 10 6 m 3 fant sted 8 / 7. Samme dØgn var den suspenderte transporten ca.
295 tonn.
Utenom observasjonsperioden mc3. en støtte seg til vannfØringsregistreringene ved
Vesledalsvatn limnigraf for å få en oppfatning om vannføringsforholdene ved Erdalsbreen. Scatterdiagrammet i fig. Il som viser en sammenligning mellom registrerte vannfØringe r ved de to bree r i 1971 vitner tydelig om hvor like avrenningsforholdene ved de to breene er gjennom sesongen. En kurvetilpasning til
punktskaren gir en regresjonslinje med formelen
y • 2x

+ 0,13

Registre ringe r fra Ve sledalsvatn gir derved gode indika sjoner på vannforingsforholdene ved Erdalsbreen.
Den flomartede avrenning som gjorde seg gjeldende i høyfjellsomrc3.dene i mc3.nedsskiftet mai/juni og som ble registrert som en vannfØringstopp i Vesledalsvatn gjorde seg utvilsomt gjeldende ved Erdalsbreen ogsc3.. Observasjonsesongen
begynte da denne flommen var avtagende og det ble målt en transport pc3. 180 tonn
og vannføring 0.55 . 10 6 m 3 den 3/6. Ved flommens kulminasjon den 30/5 kan

Fig. Il. Scatterdiagram som viser
sammenhengen mellom
dognvannforinger ved Ves1edalsbreen og Erdalsbreen.
Den forholdsvis gode overenstemmeisen gjor at en
grovt kan bedomme vannforing sforholdene ved Erdalsbreen når en kjenner
vannforing ene ved Vesledalsbreen.
Correlation of daily discharge between Vesledalsbreen and Erdalsbreen.
The agreement between the
two is sufficient to gi ve an
indication of the discahrge
conditions at Erdalsbreen
when the discharge at Vesledaisbreen is known.
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6 3
avrenningen ved Erdalsbreen ha vært over 0.60 . 10 m

I motsetning til Vesle-

dalsvatn limnigraf som også har et stort brefritt nedbØrsfelt m å all avrenning
til Erdalselvens vannmerke pas se re breens drenerings system. V å rflommen må
derfor ha vasket godt med seg under breen og transporten i forbindelse med den
(frem til 3/6) kan sannsynligvis ha vært i størrelsesorden 1000 - 1500 tonn.
BedØmt etter korrelasjonskurven i fig. Il var avrenningen ved Erdalsbreen under høstflommene etter observasjonsesongen betydelig. Den 20/9 var avrenningen
6 3
6 3
trolig i størrelsesorden 0.70 . 10 m og den 30/9 og 5/10 hele 0.90 . 10 m .
Tilsammen kan det ved disse flommene ha gått 2000 - 3000 tonn (muligens mer).
Den totale suspende rte transport fra Erdalsbreen i 1972 var derved i størrelse s·
orden 10 000 tonn.

Fig. 12. Breelven med avlastning somr å det ( sandur) nedenfor Erdalsbrefronten.
Det av bildede sanduromr å de og et stort sanduromr å de l km lenge r nedstroms vitner om en betydelig transport av grovmateriale i breelven.
The g lacier stream and outwash plain in front of Erdalsbreen. The
shown outwashplain together with a "sandur 1 1 further downstream , bear
evidenc e of tha t the bedload in the ri ve ris su b stantial.

Fra Erdalsbreen finne r det og sted en betydelig bunntransport. Fig. 12 vise r et
bilde av et avlastningsområde (sandur) 2 km foran brefronten. Her er meget av
det midlertidig avsatte materiale tydelig av ny dato og skriver seg utvilsomt fra
breen. Lenge r ned i E rdalen finne s et enormt sandurområde (se Tornås 1968,
s. 81) hvor grovmateriale av ny dato avsettes fra både Erdalselven og Vesledalselven. Disse tegn på grovmassetransport vitner tydelig om at slik transport er
av betydning i dis se brevassdragene. En regner det som sannsynlig at grovmas setransporten i Erdalselven utgjør en andel som minst svarer til 3010 av den suspenderte transport. Med en slik andel bunntransport vil den totale transport fra
Erdalsbreen i 1972 være 13 000 tonn. Dette tilsvarer en fjerning av 'erodert materiale som utgjør ca. 0,65 mm jevnt fordelt over hele breens berggrunnsunderlag.
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Austre Memurubre.
Undersc;kelser av vannfaring og suspendert transport ved den 9 km 2 store Austre Memurubre i Jotunheimen har peigeitt hver avrenning se s ang siden 1967. Ca.
l, 5 km foran brefronten like nedenfor samlc;pet av et flertall smeielver som
drenerer fra breen er det opprettet en limnigraf hvor ogsei vannpraver tas 5
ganger dc;gnlig under normale vannfaring sforhold, time svis under flomforhold.
Observasjonstasjonen var bemannet fra 18. juni til 10. september 1971. Vannstandsregistreringer i breelven finnes bare fra den tiden observasjonstasjonen
var bemannet. Lenger ned i vassdraget, ved innlapet til Qjende, er innstallert
en helc1r slimnigraf som gir god indika sjon pei vannfaring sforholdene i breelven
ogsei utenfor observasjonsesongen. Observasjonene ved Austre Memurubre 1971
må i likhet med ved de fleste andre stasjoner karakteriseres som meget gode.
Et eksempel av observasjonene fra A. Memurubre er vist i fig. 5. På samme
måte som ved de andre observerte breer er det utfc;rt prc;vetagning for kornstc;rrelses og mineralanalyse av suspendert materiale gjennom hele sesongen
"amt for bestemmelse av transporten av lc;ste salter i breelven. Vannfc;ringskurven ble nymålt i l<>pet av sesongen etter at en hadde konstatert at det hadde
funnet sted en profilendring i elven siden siste sesong.
Re sultat
Diagrammene i fig. 13 viser resultater av observasjoner og beregninger fra
Vesledalsbreen 1971. Horisontale akser har sanune meilestokk slik at de forskjellige kurver lett kan sammenholde s.
Det c;vre diagrammet viser dc;gnlige middeltemperaturer målt nedenfor brefronten fremstilt som en kurve i sort. Midlet av den dc;gnlige nedbc;r målt i to
nedbc;rmeilere av typen "Pluvius" ved samme måle sted er vist som sc;yler i blått.
I diagrammet under viser den heltrukne blei kurven beregnede dagnlige vannfc;ringer i observasjonsperioden målt ved limnigrafen nedenfor brefronten. Tilsvarende viser den brutte blå kurven vannfc;ringene ved Memurubu i innlc;pet til
Gjende 10 km lenger ned i samme vassdrag. I store trekk er vannfc;ringsforlc;pet
likt ved de to måle stedene gjennom se songen og vannfaring sregi streringene fra
Memurubu gir derved en god indikasjon på forholdene ved breen også utenom
observasjonsesongen der.
Sc;ylene i sort viser beregnede dc;gnlige transporter av suspendert materiale.
Sammenhengen mellom variasjonene i de observerte meteorologiske parametre
og vannfc;ringene målt nedenfor brefronten er i likhet med ved de andre observerte breer, god. Det vises igjen til Roalds (1972) utdypeise av dette forhold.
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Fig.13
Ekstreme flommer har ikke opptrådt i løpet av observasjonsesongen. Imidlertid
viste kontroller at det hadde funnet sted en profilendring ved vannmerket siden
siste se song og kurven ble nymålt i 1971. En regner at denne kurven gir grunnlag
for gode vannfØringsberegninger gjennom hele sesongen. Likeledes regner en at
de beregnede verdier for suspendert transport er gode for observasjonsesongen
1971.
Innenfor observasjonsperioden 17/6 - 10/9 er det beregnet at ca. 13.9. 10 6 m 3
vann og 2400 tonn finmateriale ble transportert forbi måle stedet ved brefronten.
Såvidt en har kunnet bringe på det rene har det ikke funnet sted erosjon av betydning i løsmassene mellom breen og måle stedet innenfor obse rvasjonse songen.
En regner derfor at den suspenderte transport forbi målestedet i observasjonssesongen 1971 helt og holdent skriver seg fra breområdet.
Største dØgnlige transport av finmateriale , 230 tonn, fant sted den 7/7. Samme
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dØgn gikk det 0.37 . 10 6 m 3 vann i elven, dette var også sesongens største dØgnvannføring. Største målte materialkonsentrasjon samme døgn var 1180 mg/1.
I observasjonsesongen forØvrig var transporten fra breen moderat, bare sjelden
over 50 tonn i dØgnet. Innenfor observasjonse songen var i det hele tatt transportene
be skjedne i fo rhold til tidlige re år.
I avrenningsesongen utenfor observasjonsperioden fant det sted enkelte flommer
av betydning. Diagrammene i fig .13 viser bl. a. vannforing sregi streringer fra
Memurubu for hele avrenning se songen med et avbrudd i august/ september. Som
tidligere påpekt (Ziegler 1972, s.48) er samsvarigheten mellom vannforingene
ved Memurubu og Memurubreen god innenfor observasjonsperioden. Vannforingsregi streringene ved Memurubu bruke s derfor som stotte ved vurderingen av forholdene ved breen når limnigrafen der ikke er i drift.
Avrenningsesongen ovenfor Memurubu begynte i mai og største registrerte vannfØring i 1971 ble målt i forbindelse med den varme nedbØrsperioden i månedsskiftet mai/juni. Me get av den registrerte avrenningen i mai skrev seg trolig fra
vårlØsningssmelting i andre deler av Memurubu limnigrafs nedbØrfelt

enn bre-

områdene. Imidlertid har det også utvilsomt funnet sted avrenning fra Vestre og
Austre Memurubre i forbindelse med den første registrerte storflommen i pinsen.
En viss materialtransport fra Austre Memurubre for observasjonsperioden ved
breen har derfor også forekommet. Anslagsvis kan transporten av suspendert
materiale ha hatt en storrelse på 500 tonn.
Re gistre ringene ved Memurubu vise r at avrenningse songen der varte helt til slutten av oktober. Vannføringsdiagrammet viser enkelte betydelige flomperioder sansynligvis forårsaket av nedbØr og smelting av nyfallen snØ etter at observasjonene
ved breen tok slutt. Igjen er det vanskelig å anslå hvilken andel avrenningen fra
breene utgjør av det totale i denne perioden. Så sent i sesongen er det trolig at
den alt vesentlige del av avrenningen skriver seg fra lavereliggende deler av feltet, d. v. s. ikke-bredekte områder. Anslagsvis har neppe den suspenderte transporten fra A. Memurubre etter observasjonsesongens slutt vært mer enn 300 tonn.
Den suspenderte transport fra Austre Memurubre skulle da i 1971 være av storrelsesorden ca. 3200 tonn. Regner en bunntransportens størrelse til ca. 30% av finmaterialtransportens, var den totale materialtransport fra breen i året 1971 ca.
4200 tonn. Dette tilsvarer en fjerning av erodert masse av ca. 0.23 mm tykkelse
jevnt fordelt over hele breens berggrunnsunderlag.

Sluttord, Sør-Norge
En sammenligning mellom årets og tidligere års observasjoner viser at de suspende rte transpo rte r fra breene i SØr -Norge var mode rate i 1971, uten rekordartede hendelser av noe slag. Riktignok ble alle grove korn sortert ut fra prØver
tatt i 1971 i motsetning til tidligere fir, men andelen av grove korn i de prØver
hvor de forekom utgjorde sjelden mer enn et par prosent av prØvenes totalvekt.
I lys av de usikkerheter som ellers hefter seg ved beregningene regner en ikke
at forskjellene på grunn av de utsorterte kornene i 1971 er større enn at årets
beregninger er fullt ut sammenlignbare med tidligere års tall. En finner derfor
atter at de observerte breer i Sor-Norge opptrer forholdsvis likt ved at alle samtidig gir moderate transporter i 1971 og at de har samme innbyrde s rangordning
som tidligere år.
Obse rvasjonse songen dekke r den viktigste del av og de ve sentligste hendelsene i
forløpet av mate rialtransportene i 1971. Avrenningsesongen trakk noe ut etter at
obse rvasjonene ble avsluttet og det forekom enkelte flommer av betydning. En
har regnet at disse gjorde seg bemerket med noe forskjellig styrke ved de ulike
breer, alt etter beliggenheten. Det understrekes at vurderingen av transportenes
størrelser utenom observasjonsperioden ikke må betraktes som noe mer enn
kvalifise rt gjetning.
Bunntransportene i de forskjellige breelver er utvilsomt mer nyanserte enn antagelsene basert på det en "3010 -andel" viser. Bare mer utførlige bunntransportmålinger i flere vassdrag kan vise hvordan variasjonene i den virkelige andel er.
I tidligere år har ulikhetene i materialtransporten mellom de enkelte undersøkte
bree r og den skiftende relasjon mellom vannfØring og mate riaItransport ofte nok
vært påpekt. Sammenligninger en har gjort på grunnlag av årets data antyder ogS;1 vis se likhetstrekk,

spe sielt samvariasjonen i forløpet av avrenningene fra de

forskjellige bree r. Både korrelasjonskurven for avrenningene mellom Ve sledalsbreen og Erdalsbreen i fig. Il

samt vannfØringsforlØpene ved Sør-norske breer

fo r 1971 stilt sammen i fig. 4

viser dette. Likhetstrekkene i vannfØringsforlØpene

kan danne et utgangspunkt for sammenligninger mellom breene.
Disse likhetspunkter gjorde at en også har begynt å undersØke samvariasjonen i
suspenderte transporter mellom breer i SØr-Norge for 1971. Det har tidligere
vært påpekt at suspendert transport og vannfØringer ved hver av breene varierer
i takt, mens det absolutte forhold mellom de to parametre endre s gjennom en sesong. En er nu interessert i å se hvordan materialtransporten mellom par av
breer varierer i forhold til hverandre med tiden. I fig. 14 og 15 er det vist hvor-
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Fig. 14 Sammenligning av dognlige suspenderte transporter mellom Vesledalsbreen og Erdalsbreen ved hjelp aven "double-mass" teknikk. For nærmere forklaring se teksten under.
Comparison of daily suspended load with a "double mass" -technique
between Vesledalsbreen and Erdalsbreen. For further comments see
the English Sumrnary.
dan forholdet mellom suspenderte transporter ved Vesledalsbreen/Erdalsbreen
og Vesledalsbreen/Memurubreen varierer gjennom en sesong. For ~ f~ tidsfaktoren med i sammenligningen har en benyttet seg av double-mass kurver.
Fig. 14 viser sammenligningen mellom Vesledalsbreen/Erdalsbreen. En minner om at korrelasjonen mellom dØgnlige vannføringer mellom disse er god
(fig. 11). Double mass kurven varierer i tilnærmet lineære segmenter mellom
to hovedtrends og knekkpunktene mellom de to trends er ganske markante.
Ved en nærmere undersøkelse har det vist seg at endringene i trends
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Fig. 15 SaITIITIenligning av dognlige suspenderte transporter ITIelloITI Vesledalsbreen og Austre MeITIurubre. For nærITIere forklaring se teksten under.
COITIparison of daily suspended load between Vesledalsbreen and Austre
MeITIurubre. For further comITIents see the English SUITIITIary.
overgangen ITIellom perioder med økende og avtagende vannføringer. I store trekk
ser en da at forholdet mellom tilgjengeligheten av materiale for transport ved
Erdalsbreen og Vesledalsbreen, vekslet på en regelmessig måte mellom perioder
med stigende og avtagende vannfØringer i observasjonsperioden 1971.
Fig. 15 viser en tilsvarende sammenheng mellom Ve sledalsbreen og Austre Memurubre. Disse to breer ligger ca. 10 mil fra hverandre. Her forlØper kurven
nærmest lineært i godt over en måned den første del av sesongen, men skifter
trend noen dager helt i slutten av juli for deretter å gå tilbake til den opprinnelige trend en ukes tid. Tilslutt i sesongen oppstår en ny trend fra ca. den 17/8.
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Overenstemmeisen i samvariasjonen mellom massetransportene ved disse to
forskjelligartede og fjernt fra hve randre liggende breene for se songen 1971 mA
karakteriseres som overraskende god.
Disse to sammenligninger viser noe om fremtidige muligheter for en mer omfattende undersøkelse mellom breene i den Arrekken en har observasjoner fra. Disse antydninger av regelmessigheter i forløpet av dynamiske prosser mellom par
av breer fra dag til dag gjennom en sesong understøtter det som tidligere er
sagt om sammenligninger mellom Arstransportene ved ulike breer og fra Ar .til
Ar (se Zieg1er 1972, s. 106).
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MATERLALTRANSPORTUNDERSØKELSER VED BREER I NORD-NORGE, 1971.
Sammenfattende be skrivelse
I 1971 utførte s mate rialtransportunde rsøkelse r ved 3 bree r i Nord -Norge (se fig.
l) Engabreen (39 km 2 ) er en vestlig utløper av Svartisen, Trollbergdalsbreen
(2 km 2 ) er en liten dalbre like nord for Svartisen mens HØgtuvbreen (3 km 2 ) er
en utloper av et brekompleks beliggende på Hogtuvmassivet like syd for Svartisen.
Ved de to førstnevnte har observasjoner pågått i et par sesonger mens underSØkelsene ved Høgtuvbreen ble påbegynt i 1972.
Vær situasjonen gjennom avrenningse songen
I likhet med Sør-Norge tok avrenningsesongen ved de observerte Nord-Norske
breer til i forbindelse med tilførsel av luft med pent varmt vær østfra i slutten
av mai. Mot midten av juni ble en kjØlig nordlig luftstrøm dominerende i værsituasjonen. I siste del av måneden var det i Nord-Norge igjen tilførsel av luft fra
øst med pent varmt vær. NedbØren i juni var langt unde r normalen i hele NordNorge.
I juli ble en rekke lavtrykk dirigert inn over Nord-Norge. Det holdt seg en nordlig luftstrøm nesten hele måneden med lave temperaturer og i første halvpart av
måneden, meget kraftig nedbØr. I de siste dagene avtok den nordlige luftstrømmen
og det ble tilførsel av luft fra sørlig kant.
Været i august var urolig og skiftende. En rekke kraftige lavtrykk kom inn fra
ve st og i slutten av måneden kom re stene aven tropisk syklon inn ove r sydlige
deler av Nord-Norge med værforhold som ga rekordartede nedbørmengder og
førte til store flommer i landsdelen. I breområdene var flommene ekstremt store.
FØrste del av september ble værforholdene meget roligere enn i siste del av august. Fra midten av måneden og til godt ut i oktober kom igjen en rekke lavtrykk
inn over det sørlige Nord-Norge med sterk vind og nedbØr og det ble etterhvert
kalde re. Avrenningsesongen i de hØye stliggende breområdene ebbet ut i slutten
av september, mens det fant sted noe avrenning ved Engabreen også i oktober.
Samvariasjonen i avrenningsforholdene ved de observerte breer
I fig. 16 er registrerte vannfØringer for 1971 ved de tre observerte breer i NordNorge stillet sammen for sammenligning. Observasjonsperiodene ved Trollbergdalsbreen og HØgtuvbreen er noe innkortet p. g. a. mangler ved vanruØringsdata
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OBSERVED GLACIERS NORTH NORWAY 1971
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utenom de viste perioder. Likhetstrekkene i taktvariasjonene i vannføringene
finner en igjen for disse breer som for SØr-Norges breer om enn utslagene i
vannføringene til samme tid kan være noe mer forskjellig i nord. Som rimelig
kan være gjør den dominerende værsituasjon over området seg samtidig gjeldene
i avrenningene ved alle breene. Forskjellene skyldes ulikhetene i breenes beliggenhet o g størrelse. Trollbe rgdalsbreen og Høgtuvbreen er bare en brØkdel så
store som Engabreen, har en annen orientering og spenner over et langt mindre
h5ydeintervall. Trollbergdalsbreen er klimatisk mer kontinental enn de to andre,
og mottar mindre nedb5rmengder. Likevel er det likhetstrekk i vannfaring sforlopet aven slik art at det kan være intere s sant å folge forl5pet over lengre perioder i sammenligningsoyemed. En utpreget likhet og samtidighet i avl5psreaksjonen finner en i forbindelse med de ekstreme værforhold som forår saket flommer i august.
Gene rell kommentar til årets obse rvasjone r
Obse rvasjonsesongen ved breene i Nord-Norge varte fra begynnelsen av juni til ut
i september. De samme observasjonsrutiner ble fulgt i Nord-Norge som i SØrNorge. P. g. a. en profilendring og noen manglende vannfØringsmålinger fra henholdsvis Trollbergdalsbreen og Høgtuvbreen har en beklageligvis ikke kunnet
gjennomfØre skikkelige be re gninge r for hele pe rioden stasjonene var bemannet.
Med disse unntak er observasjonsmaterialet fra Nord-Norge i 1971 av god kvalitet.
I tillegg til observasjonene av suspendert transport ble det for første gang gjennomført en pre sisjonsopplodding av Engavatnet for pålagring smålinger .

Engabreen
Undersøkelser av vannfØring og suspendert transport ved den 39 km 2 store Engabreen har pågått siden 1969. Ved innløpet til Engavatn (1,2 km 2 ) 0,3 km neden{or brefronten. samt ved utløpet av vannet er det opprettet to prøvetagningsteder.
I vannet er det også installert en limnigraf.
I mars 1971 ble det utført en opplodding av Engavatn med henblikk på pålagring smålinger. En nærmere beskrivelse av dette arbeid er gitt i det etterfØlgende.

Opplodding av Engavatn
I måned skifte mars/april ble det utført en opplodding av Engavatnet som grunn-
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lag for fremtidige pcllagringsmålinger i vannet. Mcllingene ble utført på det isdekkede vannet i profiler stukket mellom sikrede fastmerker . Beliggenheten av
profilene er vist på kartet i fig. 17, i alt 10 stk. med en samlet lengde på 9.5 km.
Avstanden mellom loddskuddene langs profilene er 50 m i den ytre delen av vannet
og 25m i deltaområdet. Ved ne ste mclling vil en større punktetthet gjennomfØre s
i deltaet.
F astme rkenettverket er triangulert med en Wild T 2 teodolitt. Profilene slengder
og loddskuddenes posisjoner er mcllt med 100 m Lundquist stå1målebånd. Under
bruken av måle båndet har en målt strekk og temperatur. samt hellingen mellom
båndets endepunkter for korreksjon av avstandsmcllingene.
Polygoniseringsutstyr av denne art gir vanligvis en mcllenØyaktighet bedre enn
1/5000 i bestemmelse av punktenes planposisjon. Hvert loddskudds beliggenhet
skulle derfor være godt rekonstrue rbart for sene re pcllagringsmcllinge r i de samme punkter. En standard 100 m mcllewire med sildelodd i enden ble brukt til dybde målingene. Sildeloddet som har en forholdsvis stor grunnflate egner seg godt
til mcllinger hvor bunnen består av "dynnaktige" sedimenter.
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Vinterstid er gjennomstrømningen i vannet liten og strømforholdene tilsvarende
rolige. Denne lrstid er derfor best egnet til loddinger av den n6yaktighet pålagring smålinge r kreve r. Lodd skuddene s dybde ble målt i forhold til vannflaten
i borehullene. Vannstanden i vannet ble ved begynnelsen og avslutningen av hvert
profil nivellert inn i forhold til et fastmerke. Vannstandene i vannet varierte
minimalt under oppmålingsarbeidet.
Resultatet av målingene er presentert i forrn av et dybdekart for Engavatn sammen med måleprofilens beliggenhet i fig. 17. Det ble målt dyp på over 90 m i
vannets midtre del. Dette er mer enn 80 m under havnivået i fjorden kort utenfor
vannet.
Den milde vinteren 71/72 gjorde at det ikke la seg skikkelig i s på vannet slik at
pllagringsmålinger kunne gjennomfores. Nye målinger i deltaområdet vil bli utfort vinteren 72/73.
Unde rsøkelsene i avrenningsesongen 1972
Observasjonstasjonen ved Engavatn var bemannet fra 17. juni til 19. september
1971. Limnigrafregistreringer fra Engavatn gir opply sninger om vannforing sforholdene før og etter observasjonsperioden 1971. Observasjonsrutinene i sesongen var de samme som ved Nigardsvatn; regelmessige filtreringsprøver ved innog utløp av vannet samt tilsvarende prØver for sedimentologisk undersØkelse. Videre ble det tatt en del prØver for konduktivitetsmålinger. Kvaliteten av observasjonsmaterialet er gjennomgående me get god for 1971. I forbindelse med flommen 19. 20. og 25. 26. august ble det forsøkt gjennomført prøvetagning hver time.
En periode på 7 timer hver av flomnettene unnlot imidlertid observatørene å ta
prØve r da de intense værforholdene kombine rt med nattemØrket gjorde det risikabelt og ferdes til observasjonstedene.

Resultat
Diagrammene i fig.18viser resultater og beregninger fra Engabreen 1971.
Mllte meteorologiske parametre er vist i det Øvre diagrammet. Den heltrukne
kurven i sort viser variasjonene i døgnmiddeltemperaturen gjennom sesongen mens
søylene i blått viser dØgnlig nedbør midlet for to nedbormålere av typen "Pluvius"
plas sert ved Engavatnet.
I diagrammet under viser den blå heltrukne kurven beregnede døgnlige vannfØringer fra Engavatn. De åpne soylene viser beregnede transporter av suspendert
materiale inn i vannet mens de rastrede mindre SØylene viser transporter ut av
vannet.

38

Som ved de andre observerte breene er det god samsvarighet mellom meteorologiske parametre og avrenningen vist i de to diagrammene. Forskjellene mellom
sØyle rekkene i det nederste diagrammet viser tydelig at Engavatn er et effektivt sedimentasjonsbasseng, særlig i forbindelse med de store flommene i august.
Etter denne flomperioden er det utført en kontroll på vannfØringskurvene for Engavatn limnigraf som vi se r at vannme rkets be stemmende profil (utlopet) holdt seg
stabilt under flommene. VannfØringskurven er derfor fortsatt gyldig og vannfØringsbe re gningene for se songen skulle være pålitelige. Imidlertid må det understreke s
at vannføringsbe regningene for flomdØgnene i slutten av august er usikre etter.som
vannføringskurven ikke er bestemt ved målinger for så høye vannfØringer.
Største dØgnlige transport av finmateriale, 2180 tonn, fant sted den 19/8. Samme
dØgn er vannfØringene fra Engavatn beregnet til 3.86 . 10 6 m 3 og transporten ut
av vannet var 560 tonn. Som nevnt ovenfor er disse tallene noe usikre p. g. a. vannfø ringskurven og en pe riode på natten da det ikke ble tatt no" n prøver. Tallene viser
imidle rtid en sansynlig størrelse sorden. Det samme gjelder for 26/8 da årets høyeste vannstand i Engavatn ble målt. Vannforingene var i storrelsesorden
6.29 . 10 6 m 3 vann og finmaterialtransporten inn i vannet Ca. 1300 tonn. Muligens
kan transporten i dette døgn ha vært større. Manglende prøvetagning på natten da
vannføringene var på sitt største gjør det vanskelig å antyde den sansynlige transportmengde. Største materialkonsentrasjon 900 mg/l den 19/8 ble målt i en vannprØve
ved innlØpet, samme dØgn var største målte materialkonsentrasjon ved utløpet
36 mg/l.
Beregningene for observasjonsperioden 17/6 - 19/9 viser at ca. 165 . 10 6 m 3
vann og 15500 tonn suspendert materiale ble transportert fra breen inn i Engavatn. I samme tidsrom viser beregningene at den suspenderte transporten ut av
vannet var ca. 1900 tonn. D. v. s. at ca. 88% av finmaterialet transportert inn i
vannet sedimenterte der. Dette tall ligger en del høyere enn tidligere år hvor sedimentasjonsraten i vannet har vært ca. 7510. Forholdene i 1971 har imidlertid
vært unormale, spesielt ved at det har funnet sted en del ekstremt store transporte r til vannet. Unde r slike forhold sedimenterer en større andel av materiale enn
normalt og bidrar til heve tallet for sedimentasjonsraten gjennom sesongen.
Likeledes er det nytt av året at grove korn plukkes ut av filtrerprovene og på
samme m.'he som for Nigardsvatn får dette betydning for provene tatt ved utlopet ved at fjerning av grove korn har en storre relativ innvirkning ved utlopet
enn ved innlopet.
De vesentligste deler av avrenning og transportsesongen er dekket avobservasjonsperioden. Før observasjonene kom igang var det bare en periode med vann-
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fØringer av betydning;

L

i forbindelse med tilførselen av luft med pent varmt

vær østfra i slutten av mai. Tilsammen har det neppe vært transportert mer enn
300 tonn suspendert materiale fra breen før observasjonsesongen. Avrenning fra
breen fortsatte etter observasjonsesongen til ut i november. I forbindelse med
lavtrykksituasjoner i september og oktober opptrådte tre regnværsflommer, men
uten at de nådde ekstreme størrelser. Transporten i breelven etter observasjonenes avslutning har tilsammen trolig vært ca. 1000 tonn. Tilsammen var den suspenderte transporten fra breen i 1971 i størrelsesorden 16800 tonn. Regner en
bunntransportens andel i totalen på samme måte som ved breene i SØr-Norge var
den totale transport fra Engabreen i 1971 ca. 22000 tonn i 1971. Dette tilsvarer
en fjerning av breerodert masse jevnt fordelt over breens underlag på ca. 0.30 mm.
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Trollbe rgdalsbreen
Undersøkelsene av vannføring og suspendert transport ved Trollbergdalsbreen tok
til i 1970. Umiddelbart foran denne 2 km 2 store breen er det opprettet et prØvetagningsted med et kontrollvannmerke, og litt lenger ned i vassdraget, 0,7 km fra
brefronten, er det installert en limnigraf. Observasjonsrutinene ved Trollbergdalsbreen i 1971 var de samme som ved de andre observerte breene med regelmessige vannprØver for bestemmelse av massetransporten samt tilsvarende prØver for
mine ral- og kornstØrrelse sanalyse .
Obse rvasjonstasjonen var bemannet fra 26. juni til 31. august og observasjonse songen er meget godt dekket med prøvetagning. En sammenligning mellom vannstandsvariasjonene ved kontrollvannmerket og limnigrafen viser at sambandet mellom
disse to var meget god helt frem til 19. august. Da opptd.dte flomforhold aven
sjelden storrelsesorden og f()rte til en betydelig profilendring, sansynligvis ved
be gge m<lle stede r. Dette endret relasjonen i sammenhengen mellom vannstandsvariasjonene ved vannmerkene. Etter 19/8 er vannføringsberegningene ved breen
sansynligvis en del for små. Dette vise s bl. a. den 25/8 da nedbØrmengdene var
større og temperaturen tilsvarende hØy som den 19/8, men beregningene av vannføringene den 25/8 betydelig mindre enn 19/8. Det ble dessverre ingen anledning
til å foreta nymåling ved vannmerkene på Trollbergdalsbreen i 1971 for etablering
aven ny vannføringskurve. Til tross for at observasjonene gjort etter den 19/8
var utført like samvittighetsfullt som forut for flommen er de beregnede verdier
for vannf()ring og materialtransport etter denne tid derfor feilaktig p. g. a. manglende vannf()ringskurve.
Re sultat
Diagrammene i fig. 19 viser resultater av sesongens observasjoner og beregninger.
Meteorologiske parametre er fremstilt i det Øvre diagrammet på samme vis som
for de tidligere beskrevne breer.
I diagrammet under vises vannfØringsberegninger og suspendert transport for
Trollbergdalsbreen 1971. Vannføringene er plottet som en heltrukken blå kurve
og beregnede massetransporter fremstilt i form aven s()ylerekke.
Overenstemmeisen mellom variasjonene i de viste meteorologiske parametre og
vannfØringene er meget god. Sammenligner en med Engabreen ser en at nedbØrmengdene ved Trollbergdalsbreen er betydelig mindre, et tegn på sistnevnte bres
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Fig. 19
mer kontinentale beliggenhet. Lufttemperaturens variasjoner betyr nok derfor relativt mer i forbindelse med avrenningen ved Trollbergdalsbreen enn ved Engabreen.
I forbindelse med de suspenderte transporter fra Trollbergdalsbreen kan det nevnes at konsentrasjonen av suspendert materiale i breelven er hoy gjennom hele sesongen. Det er bare unntaksvis at den er mindre enn 100 mg/l. I forbindelse med flommen den 19. august ble det målt konsentrasjoner opp i l Z 000 mg/l.
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Tilgjengeligheten av materiale for transport under breen er tydeligvis usedvanlig
god, det vitner både målingene fra 1970 og 1971 om. Trolig er det også derfor at
relasjonen mellom vannfØring og transport fra breen er mer entydig her enn ved de
andre breene (se østrem, 1972, s. 73).

Tilgjengeligheten av materiale for tran-

sport endres ikke så fort som ved de fleste andre breer. Bemerkelsesverdig er
det også at denne breen ikke er særlig aktiv, den faller litt mer enn 400 m over en
avstand på 3 km og beve gelse shastigheten er liten. Be rggrunnsunderlaget be står
aven sterkt glimmerholdig gneiss og enkelte soner i denne bergarten eroderes
og forvitres tydeligvis lett. En slik sone kan f. eks. observeres i et område der
Trollbergdalsbreens nære nordlige nabo i ny tid har trukket seg tilbake. To udaterte, men sansynligvis resente morener ca. l km foran Trollbergdalsbreens
front vitner om at breen nylig har hatt en betydelig storre utstrekning enn i dag,
og at materiale som transporteres i dag kan være "lagret" under breen siden en
mer aktiv fase i breens resente historie.
Målingene fra 1971 viser me get store transporttall fra denne lille breen. Største
dØgnlige transport 835 tonn ble målt i forbindelse med de ekstreme flomforhold
6 3
den 19/8. Samme døgn var vannføringen ca. 0.28
10 m og selv om det hefter
seg en viss usikkerhet ved vannfØringer beregnet for så hØy vannstand er den
stØrrelsesorden som er angitt for transporten sansynlig når en tar i betraktning
at mate rialkonsentrasjonen var helt oppe i 12 gil. Kontinuerlig prøvetagning dette dØgnet vise r at konsentrasjonen ste g plutselig fra ca. 1600 mgll til ca.
12000 mgll på ettermiddagen for deretter å avta forholdsvis jevnt i lØpet av de
ne ste 12 time r tilbake til ca. 1600 mgll. Tydeligvis har den ekstreme flommen
drastisk endret stabiliteten i lagrede masser en eller flere steder under breen
og derved fort deler av disse med seg ut i breelven.
Profilendringene ved begge vannmerkene i breelven den 19/8 medfører som fØr
nevnt at vannføringsberegninger etter denne dato er feilaktige. Antagelig var f. eks.
vannfØringene under flommen den 26/8 av samme storrelse sorden som den 19/8.
Konsentrasjonene målt i elven denne dato holdt seg mellom 1500 og 2100 mgll
hvilket indikerer en betydelig transport, men neppe så stor som den 19/8.
Beregningene for observasjonsperioden 26/6 - 31/8 viser at ca. 6.15 . 10 6 m 3
vann og ca. 4000 tonn suspendert materiale passerte målestedet ved brefronten.
Mellom den 19/8 og 31/8 er de beregnede verdier utvilsomt for små slik at ovenfor oppgitte tall normalt burde være større. Transporten kan trolig ha vært i
stØrrelsesorden 4200 tonn i observasjonsperioden.
Før observasjonene kom igang har det utvilsomt funnet sted en viss suspendert
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transport fra breen. Ved ankomst til stasjonen ved sesongens begynnelse fant en
spor etter en betydelig isoppstuvningsdam ved limnigrafstedet nedenfor brefronten.
I bunnen av denne dammen lå det et ca. 5 - 10 cm tykt lag av finsedimenter avsatt
p~ v~rparten. Damomr~dets areal er ikke mer enn (100 x 50)m 2 . Sedimentene vitner tydelig om tidligere transporter hvor materiale selvfølgelig ogs~ er transportert forbi oppstuvningsstedet. Tilsammen har transportene trolig vært i stØrrelsesorden 300 tonn. Etter at observasjonene tok slutt varte enda avrenningsesongen i
bortimot 2 m~neder. Avrenningene var i denne tiden sm~ med unntak av noen moderate regnværsflommer. Tilsammen kan transporten i dette tidsrom ogs~ ha
vært ca. 300 tonn. Totalt var derved den suspenderte transporten fra Trollbergdalsbreen i 1971 i størrelse sorden 5300 tonn. Regner en bunntransportens andel
av totalen p~ samme m~te som for de Øvrige breer var den totale transport ved
Trollbergdalsbreen i 1971 ca. 6700 tonn. Dette tilsvarer en fjerning av breerodert masse jevnt fordelt ove r breens underlag p& ca. l, 67 mm.

HØgtuvbreen
Undersøkelsene av vannfØring og suspendert transport ved denne breen tok til i
1971. Hogtuvbrekomp1ekset ligger på Hogtuvmas sivet mellom Mo i Rana og Svartisen. Bare en av utloperne er gjenstand for undersakeiser, men brenavnet for
hele komplekset er anvendt i omtalen av denne. H6yeste punkt på den undersakte
brearm ligger 1180 m o. h. mens brefronten ligger ca. 520 m o. h. Utloperens areal
er ca. 3 km 2 . Breen dreneres ostover gjennom Langvatnet til Rana. I omr~det
rundt den under sakte breen be står be rgma s sivet aven forhold svi s homogen granittisk gneis med et visst innhold av magnetitt. Overst i breens nedborfelt finnes
enkelte isolerte amfibolittbånd med granater . Den hoye re liggende berggrunnen i
området er renskurt og gold uten særlig feste for vegetasjon. 1-3 km foran brefronten finne s en rekke re sente morener som marke rer breens frontpo si sjoner
n;~

f>n tid da den hadde en annen utstrekning.

Ved HØgtuvbreen er det satt igang meteorologiske undersØkelser, massebalanseunde rsøkelse r, beve gelse studie r og vannføringsmålinge r s~vel som unde r sØkelser
av suspende rt transport. I 1972 ble det også tatt dobbeltprøver og prøver for mineral- og kornfordelingsanalyse ved HØgtuvbreen. Breen har ikke tidligere vært
gjenstand for unde rsØkelse r.
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Undersøkelsene i 1971
Obse rvasjonstasjonen var bemannet fra 23. juni til 27. august. En limnigraf ble installe rt i brevas sdraget ca. l, 5 km foran brefronten, mens et kontrollvannme rke
ble opprettet ved vannprøvetagningstedet 0,5 km foran breen. Under flommene i
august skjedde det en betydelig profilendring ved limnigrafen før tilstrekkelige målinger for vannfØringskurven var utført. Limnigrafre gistre ringene fra 1971 er de rfor nærmest verdiløse.
Fra den 9/7 har en imidlertid regelmessige avlesninger på kontrollvannmerket
hver gang en vannprØve ble tatt. Det bestemmende profil ved kontrollvannmerket
er en stabil bergterskel og ved hjelp aven vannføringskurve målt her i 1972 har
en beregnet vannfØringene gjennom en del av observasjonsesongen 1971. Beklageligvis var den før ste storflom som opptrådte i august så voldsom at kontrollvannmerket ble slått i stykker. P<!1itelige materialtransportberegninger har en
derfor bare for perioden 9/7 - 19/8. VannprØver fra den Øvrige observasjonsse song gir bare indikasjoner om de viktigste hendelsene re sten av avrenningsesongen.
Diagrammene i fig. 20

er en sammenstilling av observasjonsresultater fra HØg-

tuvbreen i 1971. I det Øvre diagrammet vise s meteorolo giske parametre. I det
nedre vises dØgnlige suspenderte transporter og vannfØringer basert på vannprØvene og vannstandsavlesinger ved kontrollvannmerket. I store trekk kan en si at
sammenhengen mellom de målte parametre innenfor det korte tidsrom kurvene
representerer er den samme som en har observert ved de rtndre undersØkte
breene. VannprØvene tatt gjennom sesongen viser at HØgtuvbreen gir fra seg lite
materiale til suspendert transport. Selv under de ekstreme flommene i august da
det ett dØgn ble målt ca. 140 mm nedbØr ved breen oversteg ikke materialkonsentrasjonen i vannet mer enn 360 mg/l. Hvis det ikke finner sted en usedvanlig stor
bunntransport i elven må HØgtuvbreen sammen med Vesledalsbreen regnes som
lavtproduserende.
På srunn av manglende erfaringsmateriale og den korte observasjonsperioden ved
breen vil en avholde seg fra å gjøre vurderinger av den totale transport fra HØgtuvbreen i 1971. For perioden 9/7 - 19/8 er det beregnet at transporten var ca.
200 tonn, samtidig passerte ca. 6,5 . 10 6 m 3 vann målestedet. Disse tallene får
stå som et resultat på denne første målesesongs bestrebelser og indikerer at den
unde rsøkte brearm av Høgtuvbreen som nevnt må re gne s å være lavtproduserende .
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Sluttord. Nord-Norge
I Nord-Norge tok ikke materialtransportundersØkelsene til fØr i 1969. En har derfor ikke meget erfaringsmateriale å sammenligne med. men det er likevel hevet
over enhver tvil at transportene fra de observerte breer i 1971 var rekordartede.
Dette skyldes i første rekke de ekstreme avrenningsforholdene under flommene i
slutten av august. Ved Trollbergdalsbreen ble den største materialkonsentrasjon
som hittil er målt i forbindelse med undersøkelsene. 12000 mg/l. målt i en vannprØve den 19/8.
Også i Nord-Norge synes det å være en bestemt rangordning mellom breene i
størrelsen på avgitt masse/flateenhet/år. Trollbergdalsbreen avgir størst mengder og er i så måte sammenlignbar med Erdalsbreen i SØr-Norge. Engabreen følger derette r og er sammenlignbar med Nigardsbreen. mens HØgtuvbreen trolig
er mer sammenlignbar med Vesledalsbreen på sisteplass.
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Fig . 21 Sammenlig~ing mellom dognlige suspenderte transporter mellom Engabreen og Hogtuvbreen . For nærmere forklaring se teksten under .
Comparison of daily suspended load between Engabreen and Hogtuvbreen.
For further comments see the English Summary.
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Det største problem i forbindelse med observasjonssesongen 1971 i Nord-Norge
var at flommen i august medførte profilendringer og ødeleggelser ved nyetablerte vannmerker. Dette gjør at pllitelige vannfØringsdata ikke finnes etter at flommene opptrådte på Trollbergdalsbreen og HØgtuva. Vannprøvetagningen var imidlertid god alle steder gjennom hele sesongen og levner som nevnt ingen tvil om
at transportene i 1971 var rekordartede.
P. g. a. isforholdene på Engabrevatn 1971/72 har det ikke vært mulig å utføre
pllagringsmålinger på deltaet som kan gi skikkelig informasjon om bunntransporten fra breen. En har derfor i Nord-Norge holdt seg til den unyanserte "3010 andel" i vurderingen av bunntransportene i mangel av et bedre erfaringsgrunnlag.
Fi~.

16 vist i innledningen de monstre re r hvordan vannfØringene s rytmevariasjon-

er fØlges ad. Lignende forhold er tidligere i rapporten fremhevet også for SØrNorge.
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På grunnlag av dette likhetsforhold har en også for Nord-Norge utført en sammen
ligning av relative variasjoner i transportenes stØrrelser mellom par av undersøkte vassdrag i double-mass-kurver. Fig.21

viser Engabreens massetran-

sporter plottet kumulativt mot HØgtuvbreens for samme tidsrom. I fig. 22 vises
Trollbergdalsbreen på samme måte i forhold til HØgtuvbreen.
For den del av sesongen en har paralelle observasjoner, ser en at forholdene
mellom stØrrelsen av transportene ved de enkelte breer skifter en del. Periodevis har kurvene lineære eller tilnærmet lineære segmenter, oftest med samme
trend. I disse tilfellene ligger punktene tett ved hverandre langs linjen, hvilket
indikerer at det dreier seg om perioder med små transporter og normale vannfØringer. Så opptrer ett eller et par flomdøgn innimellom (de større åpne intervallene i kurven) som virker til å forskyve kurven ved at det under flommen oppstår en ny trend i forholdet. Dette skyldes at flommen gjør seg sterkere gjeldende
ved den ene breen enn den andre. En slik flom kan også få ettervirkninger for forholdet i en pc'Hølgende "normal" periode som f. eks. etter den 5/8 i kurvene.
ForØvrig er de to fremstilte kurvenes generelle form forholdsvis like hvilket indikerer at relasjonen mellom størrelsen av transportene med tiden ved Engabreen
og Trollbergdalsbreen har en mer lineær sammenheng. Den påpekte markerte
knekken i kurvene (fig. 21 & 22) den 5/8 viser at tilgjengeligheten av materiale
for transport ved HØgtuvbreen øket i forhold til de to andre en periode etter denne
dato.
I fig. 23 er transportene fra Engabreen og Trollbergdalsbreen plottet mot hverandre for den del av sesongen 1971 hvor en regner vannfØringsberegningene for
pålitelige. Den alt overveiende del av kurven har som ovenfor antatt samme trend
selv om det oppstår enkelte "paralellforskyvninger" ved anomalier under enkelte
flomdØgn. Til tross for de fysiske forskjeller som ellers eksisterer mellom disse
to breene er overenstemmeisen mellom transportenes relative stØrrelser forbausende god.
I "double-mass" sammenligningene vist ovenfor er dØgntransportene basert på en
kombinasjon av vannføringsberegninger og målte konsentrasjonsvariasjoner. En
har som nevnt også vist sammenligninger av vannforinger mot vannforinger(se fig.16)
Der hvor vannfØringsdataene er ufullstendige og danner en hindring for sammenligninger vil det muligens være fruktbart å gjøre direkte sammenligning mellom
konsentrasjonsvariasjonene fra elv til elv. Dette vil bli gjennomført ved en senere anledning samtidig med at observasjonsmateriale fra tidligere år blir gjennomgått på forskjellige måter i en analyse hvor alle de hittil innsamlede data se s i
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Fig.23 Sammenligning mellom de>gnlige suspenderte transporter mellom Engabreen og Trollbergdalsbreen. For nærmere forklaring se teksten under.
Comparison of daily suspended load between Trollbergdalsbreen and He>gtuvbreen. For further comments see the English Summary .
en større sammenheng enn det en til nc1 har hatt anledning til under utarbeidelsen
av disse "pro gre ss - reports".
Selv om det for 1971 er visse mangler ved vannfØringsdataene en har fra NordNorske brevassdrag, indikerer sammenligningene fra dØgn til dØgn at transportene i perioden der observasjonene er pc11itelige i store trekk viser en systematisk
sammenheng. Dette synes forelØpig c1 bekrefte det bilde en har dannet seg om forholdet mellom breenes transporter fra c1r til c1r pc1 grunnlag av beregnede totalverdier for avrenningsesongene. En mer inngc1ende undersøkelse av dette forhold
vil som nevnt bli utført senere.
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NOEN OBSERVASJONER AV SUSPENDERT TRANSPORT FRA FILEFJELL REPRESENTATIVE OMRÅDE

I 1971 ble det i mai/juni utført noen o bservasjone r i Filefjell repre sentative område for å eksemplifisere hvordan suspendert transport kan arte seg i hØyfjellsområder uten bredekning. Innenfor IHD-programmet i Norge er feltet på Filefjell utvalgt for å belyse trekk som er særegne for hØyfjellshydrologi.
Kartet i fig. 24 viser feltet og gjengir drenering systemet og detaljer av feltets topografiske karakteristika. En fysisk beskrivelse av feltet er tidligere gitt av Tollan
(1968 & 1972). Et ekstrakt gjengis her:

Filefjell representative område er et 154 km

2

stort nedbØrfelt og dekker et

hØydeintervall mellom 915 og 1815 m o. h. Feltet ligger knappe 40 km sØr for
breområdene i Jotunheimen og dets østre begrensning danner en del av vannskillet mellom Øst-Norge og Ve st-Norge. Filefjell lliD-område utgjør de øverste
østlige forgrenede deler av Lærdalsvassdraget.

FILEFJELL
REPRESENTATIVE

N

BASIN

NORWAY

l

_-==-_,===-_5 km

TOPOGRAPHY AND DRAINAGE

1.

Fig.24

Sula - Smeddalselva

2.

Sletningen

3.

Gr.na

4.

Frostdøla

5.

Slutedøla

6.

Valdresdøla
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Morfologisk besd.r Filefjellet av et hØyfjellsplatå modifisert ved breerosjon under siste nedisningsperiode. Dreneringen fenger et system av moderat ned skårne
glasiale daler hvor det vesentlige av områdets lesavsetninger finnes; stort sett et
tynt dekke av glasiale og glasio-fluviale avsetninger. Geologisk er feltet i hovedtrekk delt i to langs feltets hovedvassdrag (Smeddalen). Nord for vassdraget finner
en harde ortho-gneisser, her og der overlagt av rester av et gabbro-skyvedekke.
Ser for Smeddalen finner en ve sentlig bletere Kambro- siluri ske fylitter og glimmerskifere. De lavestliggende deler av feltet er kledt med bjerkeskog mens gress og
lyngmoer finnes i områder over skoggrensen. Store deler av feltet der grunnfjellet
ligger i dagen er så å si vegetasjonsfrie. Kulturutnyttelsen innenfor feltet består
i en del sommerbeiting av buskap samt hytteområder.

Obse rvasjonene i 1971
Observasjoner av suspendert transport fra Filefjell-feltet ble utført fra 21. mai
til 14. juni 1971. VannprØvene ble tatt ved Smeddalen limnigraf i feltets utløp.
Dette vannmerket ligger samtidig like nedenfor de 2 ca. l km 2 store Smeddalsvannene hvor noe sedimentasjon av evt. suspendert materiale fra feltet finner
sted fØr transportert partikulært materiale når mcllestedet. Observasjonserien viser da også at eksporten av partikulært mineralsk materiale ut av Filefjell-feltet
er minimal.
Diagrammene i fig. 25 viser vannføringer og transporter av suspendert materiale
fra Filefjell-feltets utløp. VannfØringene vise s ved den blå kurven for tidsrommet
3/5 - 25/8 mens transportene vises i form av sØyler så lenge vannprØver ble tatt
mellom 21/5 og 14/6. Storste degnlige transport, 15 tonn, ble målt 21/5 i forbindelse med den ferste vår smelting av betydning. Dette degn var vannferingen
l. 12 . 10 6 m 3 og stor ste målte konsentrasjon 20 mg/l.
I forbindelse med den varme perioden i overgangen mai/juni oppsto en rekordartet
flom i vassdraget med en dØgnvannfØring på ca. 4.6· 10 6 m 3 den 31/5. Tiltross
for denne rekordartede vannføring viser observasjonene at den suspenderte transporten var mindre i forbindelse med storflommen enn den som fant sted den 21/5.
Største målte konsentrasjon under månedskifte-flommen var 6 mg/l. Etter denne
hendelsen ble konsentrasjonene av partikulært mineralsk materiale raskt minimale
og knapt nok målbare. Senere i sesongen opptrådte bare en flom av betydning
ved månedskiftet juni/juli. Transportene ved denne anledning vet en lite om.
Holtan (1972, s. 19) utførte paral1ellt med de ovenfor beskrevne målinger en undersøkelse av innholdet løste salter, plantenæringstoffer og organisk materiale
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i vassdrag i Filefjellfeltet og kom til at transporten av slikt materiale i feltet
også var minimal.
Selv om observasjonserien fra lliD-feltet er kort gir den grunn til å tro at eksporten av suspendert mineralsk materiale fra feltet generelt er liten. Selv den
store flommen i overgangen mai/juni ga små transporttall. Årsaken til at den
mindre flommen før rekordflommen ga større transportmengder er ikke kjent.
Muligens kan den skyldes tilførsel av materiale fra et av de små nedbørfeltene
nær utløpet av Nedre Smeddalsvatn de r det transporte rte materiale ikke har hele
lengden av Smeddalsvannene å sedimentere på. Det er ihvertfall hevet over enhver tvil at Smeddalsvannene og andre vann i feltet har en dempende virkning på
evt. videretransport av erodert materiale ved at de gir så mange muligheter for
sedimentasjon underveis. Innen feltet er det mulighet for at det samlet kan opptre adskillig større transporter enn det som registreres ved feltets laveste punkt
i utløpet av Smeddalsvannene.
Sammenligning med brevassdrag
Sammenlignet med brevassdragene blir transportene fra Filefjellfeltet beskjedne.
Det er bragt på det rene at det kan forekomme enkelte dØgn med transporter av
en viss størrelse på Filefjell. Under normale avrenningsforhold er imidlertid
massetransportene fra feltet nesten ikke registrerbare. Under slike moderate avrenningsforhold forekommer det nok ikke massetransporter av betydning innen
feltet heller. Løsmassemengdene i feltet er forholdsvis beskjedne og stabilisert
ved naturlig vegetasjon. Den be grensede bruk av området til "kultur-formål" forstyrrer heller ikke mulige eroderbare masser i særlig grad. Store deler av året
forekommer derfor ikke registrerbare transporter i Filefjellfeltet. FØrst i forbindelse med ekstreme avrenningsforhold og til de tider vegetasjonens utvikling
gjør løsmassene eroderbare kan det skje særlige transporter av suspendert mineralsk materiale. Det finnes selvfølgelig visse forskjeller i så måte innen feltet,
alt etter berggrunnens, løsmassenes, vegetasjonens og evt. kulturbruks beskaffenhet.
Ser en på brevassdragene er forholdet et helt annet. De undersøkte brefelter som
har sedimentasjonsbasseng, (Nigardsvatn, Engavatn) av tilsvarende storrelse
som Smeddalsvannene er mindre enn 1/3 av lliD-feltets areal. Gjennom disse feltenes sedimentasjonsbasseng er det hele avrenningsesongen en kontinuerlig strøm
av suspendert materiale som til enhver tid er fullt målbar og synlig ved utløpene.
I lengre pe riode r kan dØgntransportene kontinuerlig være større enn det en fant
for ett ekstremt døgn i det brefrie feltet. Avrenningsåret sett som en helhet gir

r
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Fig.25
ved denne konstante gjennomstrømning av suspendert materiale, transporter fra
brefeltene som er det mangedobbelte av det en finner i områder av Filefjellfeltets
type. SelvfØlgelig er brefrie hØyfjellsfelt mer nyansert enn de få og tidsbegrensede observasjonene fra dette ene felt viser og på samme måte er det tidligere vist
at betydelige forskjeller mellom transportene fra bredekkede felt også forekommer, men det generelle bilde viser likevel at brefeltene gir langt større transportmengder enn brefrie hØyfjellsfelt. Dette skyldes naturligvis at breene kontinuerlig
er aktive og effektive erosjonsagenter samtidig med at skråningsforholdene gene-
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reIt er mer markante og det spesifikke avlØp ofte er større i breområder enn tilsvarende sammenlignbare brefrie hØyfjellsområder.
Det er nødvendig el understreke denne generelle forskjell pel bredekkede og brefrie høyfjellsfelt p. g. a. at mange brukere av velre data har undret seg over de
store tall som forekommer ved mc1linger av suspendert og annen massetransport
i brevassdrag.
I 1972 tenker en el gjø~e observasjoner av suspendert transport i et mindre nedbøromrelde innen Filefjellfeltet uten noe sedimentasjonsbasseng.

55
ANALYSE AV KORNSTORRELSES- OG MINERALSAMMENSETNINGEN I
SUSPENDER T MATERIALE FRA NOEN NORSKE BREE LVER, 1971.
Innledning
Tidligere er det ut[6rt kornsWrrelses- og mineralanalyse på suspendert
materiale fra de unders6kte brevassdrag på grunnlag av finmateriale oppsamlet for hver bre. Fra de filtrerte

vannpr~"er,

der filtrerpapiret var

brent bort, ble analysen utf6rt på askestoffet (se Olsen, 1972 s. 83).
I 1971 6nsket en å samle inn grunnlagsmateriale for en mer detaljert analyse
uten at materialet hadde vært utsatt for h6ye temperaturer f6r analy sen. Det
ble derfor sommeren 1971 satt igang en spe siell pr6vetagning paralellt med
de otdinære filtrerte vannpr6vene (som tas for massetl'ansportbestemmelsene).
I motsetning til sistnevnte pr6ver ble disse spesielle vannpr6vene ikke filtrert,
men isteden satt til å sedimentere i spesielle sedimentasjonskar (se fig. 3). Alle
pr6ver for hver hele uke ble samlet i ett kar. På den måten ble det innsamlet
materiale som gir grunnlag for å studere ukentlige variasjoner i mineral- sammensetningen, uten at denne er forstyrret av brenning, filtrering, etc.
Samtlige ukespr6ver er dekantert og bunnfallet Wrket og arkivert for analyseformål. Hittil er det utfart sikteanalyser på alle provene og i denne fore16pige
presentasjon gis utdrag av disse resultater. Videre er det utfart mineralanalyse på et utvalg av provel' som også refereres. En har gjennomgått residuet
fra brente filtrer-prover (heretter kalt filterprover) fra 1971 for å sammenlikne med de ikke brente pr6ver. Visse sammelikninger er også gjort med analyseresultatene fra 1970.
Kornfordeling sanaly sen
For 1971 har en benyttet en annen sikte sats enn den som ble anvendt i 1970.
Grunnen til dette er at en ville ha maskest6rrelsesenheter som lå nærmere
hele dekadiske enheter enn tidligere. I tabellen på neste side er spesifisert data
for begge sikte satser slik at en jevnf6ring mellom dem er mulig. Som det
fremgår av tabellen er forandringen av maskeåpningen ikke særlig stor.

Dekanterte pr6ver
Som tidligere nevnt er disse pr6ver innsamlet for å gi mulighet til en unders6kelse av eventuelle variasjoner i det transporterte finmaterialets sammensetning i l6pet aven sesong. Disse variasjoner vil bli omtalt ved en senere anledning, i nærværende rapport presenteres kun summerte verdier for den totale observasjonsesong.
Innsamlingsmåten er, som nevnt, ment å være mer skånsom mot materialet
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enn det en oppnår med filtre ring sp rovene som er brent for evt. analy se. Provene er våtsiktet og mikroskopert på samme måte som beskrevet for 1970. Forelopig har en ikke analysert materiale finere enn 0.074 mm (sikt 200). En tabell
som vi ser re sultatene av kornfordeling sanaly sen er vi st på motstående side.
Analy sen vi ser at det i middel for alle observasjons stedene er 81. 110 av materialet som har en kornstorrelse mindre enn 0.074 mm

Gammel sikte sats

Ny sikte sats

Sikt nr.

m.m.

4

4.760

5

4.000

8

2.380

10

2.000

16

l. 190

18

1.000

30

0.590

35

0.500

50

0.297

60

0.250

100

0.149

120

0.125

200

0.074

200

0.074

Sikt nr.

m.m.

Filtrerte prover
Etter brenningen ble residuet samlet for hver enkelt bre, og materialet undersokt.
De grove kornene som ble plukket ut under provetagningen er tatt med i sikteanalysen. Alt materiale fra disse prover er ellers analysert som for dekanterte
prover. Det er ikke foretatt kornfordelingsanalyse på det fineste materiale d. v. s.
det som er mindre enn 0.074 mm.
Analysen viser at det i middel for alle observasjonsstedene er er 78'10 av materialet som har en kornstorrelse mindre enn 0.074 mm. Det er derved liten
forskjell på dekanterte prover og filtrerte prover med hensyn til finstoffmengden.
Sammenligner en dette med analayseresultatene fra filtrerte prover i 1970, viser
det seg at det har vært en oking av andelen finstoffinnhold ved seks av de ni observasjonstedene. Dette gir i middel for alle stedene en okning på 2.

7'10.

Forholdet mellom dekanterte og filtrerte prover.
Analyseresultatene for hele observasjonssesongen 1971 viser at de dekanterte
prover inneholder en svak merandel (2,4'111) finmateriale enn filtratprovene. I
lys av usikkerheten ved be stemmeisene av vektpro senter og den lille for skjell
en finner ved sammenligningen ovenfor er det åpenbart at det i det store og hele
er god overenstemmeise mellom dekanterte og filtrerte prover. For kornfordelingsanalysen viser det seg derved at oppvarming av de filtrerte prover til

600 grader C i 2 timer ikke for styr rer materialet i ve sentlig grad.
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GRAIN SIZE ANALYSIS OF SUSPENDED SEDIMENTS, 1971
Grain size in mm
4.0

2.0

1.0

O. 50 0.25 0.125 0.074

Size no. U.S. standard sizes
5

10

18

35
10. l

la

Nigardsvann innløp

0.4

3.6

lb

Nigardsvann innløp

0.6

3. l

2a

Nigardsvann utløp

2b

Nigardsvann utlØp

3a

Vesledalsbreen

3b

Vesledalsbreen

4a

Erdalsbreen

4b

Erdalsbreen

5a

Memurubreen

5b

Memurubreen

6a

60

120

200

200

21. 6 33.3

44. 7 55. 3

8.9 17.3 25.4

35.9 64. l

O. 7

2.4

5.3

12. 3 87.7

3.5

7.6 12.0

16. 5 83.5

O. 5

O. 8

2. 5

3.6 96.4

0.05

0.2

0.5

I.l

1.8 98.2

0.2

O. 5

0.8

l. l

3.2

10. l

0.6

1.4

2.0

2. 7

7.0

19.2 80.8

O. 1

0.3

0.8

1.9

6.3 93. 7

0.2

0.5

1. l

2.6

6.2

13.2 86.8

Engabrevann innløp

0.2

O. 7

2.2

6b

Engabrevann innløp

O. l

0.3

2. 1 Il. l

25.2

38.2 61. 8

7a

Engabr evannet utløp

1.0

2. l

4.0 96.0

7b

T rollbergdalsbreen

O. 8

4. 7 Il. 8

16.8 83.2

8a

T rollbergdalsbreen

O. 3

6.0 18.3

37. l

8b

T rollbergdalsbreen

0.2

0.5

5.2 20.9

38.0 62.0

9a

Høgtuvbreen

0.4

1.0

2.8

7.4

Il. 8 88.2

9b

Høgtuvbreen

O. l

O. 5

1.3

5. l

Il. 8 88.2

10

Vesledalsvann innløp
vannprØver

0.2

O. 5

1.5

2. 7

4.6 95.4

Il

Vesledalsvann utløp
vannprØver

O. 1

0.8

1.4

2.0 98.0

0.8

0.2

O. l

O. l

(a) Decantered (sedimented) samples
(b) Filtered samples

Il. 5 25. 7

40.2

89.9

59.8

62.9
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I tabellen nedefor er det gj ort en sammenstilling av analy sere sultatene fra brefrontene for finstoffinho1det i 1970 og 71. I Sor-Norge har det tydelig funnet sted
en okning i finstoffandelen ( 0.074 mm) i 1971 i forhold til 1970, mens det i NordNorge har vært en minkning.
Filtrerte prover

Dekanterte prover

Brefronter
1970

1971

1971

Sor og Nord
Norge

71. 5

77.4

78.0

Sor-Norge

71. O

82.5

83.8

Nord-Norge

72.5

70.7

70.3

Mikroskopanalyse av mineralsammensetningen.
Eksakte bestemmelser m. h. t. mineralsammensetningen av materialet innen
hver fraksjon i vektprosent er meget tidkrevende. Ideelt skulle en telle opp
3 -400 enkeltkorn av hve;rt mineral innen hver fraksjon.
I nærværende under sokelse har en valgt en forenklet metode. Tellingen er foretatt under et stereomikroskop av typen Zeiss STEMI 4. Et visst område på objektglasset er avgrenset og alle korn innen dette felt identifisert og tellet. Deretter
er mengdeforholdet mellom antallet korn innen hver mineralart regnet i prosent. En regner at resultatet gir en tilnærmet volumprosentfordeling. I gjennomsnitt er 144 korn tellet innen hver fraksjon.
Som nevnt er det fore16pig bare utf6rt mineralanalyse på et utvalg av dekanterte
pr6ver. En har funnet vi s se avvik mellom pr6ver tatt til for skjellig tid m. h. t.
mineralsammensetningen for samme bre. Midlertidig refereres bare resultater
fra de pr6ver som er "normale" i forhold til analysere sultatene av de akkumulerte filtrerte pr6ver som gir integrerte re sultater for 1970 og 1971.
Mineralfordelingen er undersokt for materiale fra hvert enkelt sikt (no 5-10-1835-60-120 og 200). Av praktiske grunner er det hittil ikke foretatt noen analyse
av materiale finere enn 0.074 mm. I denne forelopige presentasjon har en regnet
at materiale som har passert sikt 200 har omtrent samme sammensetning som
det som ble oppfanget på dette sikt.
Dekante ring sprover er analy sert for alle breer med unntak av Ve sledalsbreen
hvor materialkonsentrasjonene i breelven er så lave at det er vanskelig å samle
nok materiale til en repre sentativ prove. Analy sere sultatene for Ve sledalsbreen
baserer seg derfor ensidig på filtrerte prover. Alle sammenligninger mellom
1971 og 1970-analysene gjelder filtratprover.
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Fig. 26 Diagrammet vi ser utdrag av re sultat fra kornfordeling s og mineralanalysen. Hvert prdvested er gruppert for seg. Soylene fremstiller de relative andeler av hovedmineralene kvarts og feltspat for hver siktstorrelse
mens de heltrukne kurvene viser minkingen i andelen bergartsfragmenter
mot fint;:re siktstorrelser. Den totale kornfordeling skurve for hvert
prdvested er vist med brutt strek.
The diagram shows extracts of the results from the grainsize- and mineral analysis grouped for each sampling site. The bars show the relative
contents of quartz and felspar on each sieve while the continuous curve
shows the decrease in rockfragment content with dedreasing grainsize.
The total grain size analysis for each sampling site is shown as a broken
line.

Hovedmineralene er som ventet kvarts, feltspat og glimmer ( i noen grad også amfi bol og! eller pyrokslmmineraler).

De grovere fraksjoner be står me st av

bergartsfragmenter . I 1971 har en benyttet et ve sentlig bedre mikroskoputstyr
enn i 1970.

Med det nye utstyr er det meget lettere å utfore minneralindenti-

fikasjon enn tidligere.

Dette kan være årsak til at en gjennomgående har funnet

en stdrre feltspat- og mindre kvartsandel i det nærværende analyserte materiale enn i 1970.
Bergartsfragmenter
Analysen av de utvalgte dekanterte provene viser at korn med diameter storre
enn 2. O mm (sikt 10) alle steder bare består av deler av selve bergarten mens

1. 9 mm korn (sikt 18) består av ca. 80'10 bergartsbestandeler. På 0.5 mm
(sikt 35) varierer denne prosentandel ganske meget, fra omkring 80 '10

60

ved Memurubreen til bare 3010 ved Trollbergdalsbreen.

p~

sikt 60 (0.250 mm)

er spredningen noe mindre, men fortsatt er det ca. 25-3010 bergartsbestandeler.

For de mindre partikler, ( 0.125 mm), er det i middel ca. 1010 berg-

artsbe standeler .
p~

sikt 200 (0.074 mm) skiller Nigardsbreen seg ut med hele 810 bergarts-

bestandeler, mens de ovrige ligger p~ ca. 2-310.

Ogs~

i fjor var det materi-

alet fra Nigardsbreen som hadde den hoyeste prosentandel bergartsbestanddeler i denne kornstorre1sesfraksjon, nemlig 9.210. I fig. 26 vises andelen av
bergartsfragmenter innen hver fraksjonstorrelse som en kurve plottet sammen med tilsvarende kvarts/feltspat innhold (soyler) og den totale kornfordelingen for hvert

m~le

sted.

En gjor oppmerksom p~ at diagrammet bare er basert på midlet av et utvalg
prover.
Kornformen for bergartsfragmentene varierer noe, men stort sett er kornene
kubiske med en ru overflate.
Kvarts
Kvartsandelen i materialet fra nesten alle breene er mindre i 1971 enn hva en
fant i 1970.

Som nevnt kan dette skyldes feil ved identifikasjonen i 1970 da en

hadde dårligere mikroskoperingsutstyr.

Suspendert materiale fra Enga-

vatnets utlop hadde i 1970 mest kvarts med over 6010, tett fulgt av materiale
fra Memurubreen.

I 1971 er det ikke over 5510 kvarts ved noen bre og det er

Memurubreen som har mest.

Det er totalt sett mer kvarts enn feltspat i alt

undersokt materiale (se fig. 26).
Kvartsen er for det me ste klar og gjennom siktig, men noen steder finne s endel brun kvarts (royk-kvarts). Kornformen er for det meste kubisk og meget
skarpkantet, med en glatt overflate.

Feltspat
Som nevnt er det

gjennomg~ende

mindre feltspat enn kvarts i materialet fra

de fleste breene. Ved Nigardsbrefronten finner en dog mer feltspat innen alle
fraksjoner grovere enn sikt 200.
Ved Erdalsbreen og Vesledalsbreen, som ligger i det samme bergartskompleks, har en det samme forhold. I 1970 var det bare enkelte fraksjoner som
hadde mer feltspat enn kvarts.

Minst feltspat hadde materialet fra Trollberg-

dalsbreen med bare 6-710 av totalinnholdet.
for kvarts, men overflaten er mer ru.

Kornformen er stort sett som
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Glimmer
Innholdet varierer nokså meget mellom de for skjellige breene. Innholdet varierer og så endel innen samme bergartkompleks.

Det er for eksempel meget

glimmer ved Vesledalsbreen i forhold til nabobreen, Erdalsbreen.

Disse to

breer har igjen hoyere glimmerinnhold enn Nigardsbreen som også ligger i
samme område.
Som i 1970 er det mest glimmer i materialet fra Trollbergdalsbreen, med
over 50'10 totalt sett.

Hogtuvbreen har det lave ste innhold med bare ca. 310.

Sammenligner en med analysen fra 1970 finner en mindre glimmer ved fem av
åtte provetagning s steder.

Ved Engavatnets innlop har det vært en minkning

på ca. 2010 i forhold til 1970,ved Nigardsvatnet 5.510.

Kornformen er selv-

sagt for det me ste flat.
Andre mineraler
Memurubreen er den breen der andre mineraler enn kvarts, feltspat og glimmer opptrer i storre mengder.

Disse er det for det meste amfibolmineraler,

ve sentlig brun hornblende og pyroksenmineraler, ofte st i form av hyper sten,
men også mineraler som aktinolitt, epidot, kli nozoisit m. fl. forekommer.
Tilsammen utgjor disse mineraler 15-1710 av totalinnholdet.

Opphopning og

sortering av visse rnineraler er observert i morenen foran både Austre og
Vestre Memurubre, og variasjoner i sammensetningen av det suspenderte materialet med tiden er derfor mulig. Ved de ovrige breene utgjor disse "andre"
mineralene ingen vesentlig del av det suspenderte materiale, sjelden over 310.
Analyseresultat for de enkelte observasjonstasjoner.

Nigard svatn inn10p
Kornfordelingsanalysen viser at i perioden 11/6 - 3/10 var 55.310 av det dekanterte materialet finere enn 0.074 mm(sikt 200).

For nesten samme tidsrom

var tallet ved Engabreen 59.810, der forholdene m. h. t. bre storreisen er
sammenlignbare.

De filtrerte provene viser gjennomgående små avvikelser

fra de sedimenterte.
Mineralanalyser ble utfbrt på materiale oppsamlet i lOpet av tre forskjellige
perioder (23/6 - 3/7), (6/9 - 12/9) og (27/9 - 3/10).

Det er relativt god over-

enstemmeise mellom mengden av ulike mineraler i de to fbrste perioder, men
;>erioden 27/9 - 3/10 avviker endel og er utelatt i denne vurderingen. Bortsett
fra mengden av glimmer er det god overenstemmelse med resultatene fra 1970.
Resultatet av analysen er midlet og vist diagrammatisk i fig. 27.
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Bergartsfragmenter.

Det er liten forskjell mellom de to periodene som er an-

vendt i denne fremstilling.
Kvarts.

Det er noe mindre kvarts i den siste av de to perioder.

ligger kvartsinnholdet mellom 40 og 5010.

Totalt sett

Det er forovrig en nærme st lineær

okning i kvartsinnholdet mot de finere fraksjoner.
Feltspat. Ingen annen bre har et hoyere totalinnhold av dette mineral i de
forelopige undersokelser fra 1971.

I 1970 hadde Erdalsbreen som ligger inn-

en samme bergartskompleks me st.

Totalt sett er det mer kvarts enn feltspat,

men i fraksjonstorreisene finere enn 0,125 mm dominerer feltspaten.

Det

totale innhold av feltspat ligger mellom 30 og 40'10.
Glimmer.

Materialet har vanskelig for å skille seg fra bergartsbe standelene i

de grovere fraksjoner.

Totalt er det svært lite glimmer, maksimalt 7-8'10

noe mindre enn i 1970.
Andre mineraler.

Det er kun 1- 2'10.

Nigardsvatn utlop
Kornfordelingsanalysen viser at i perioden 11/6 - 3/10 var 87.7'10 av det dekanterte materialet finere enn 0.074 mm (sikt 200). Materiale fra vannprover i
1970 inneholdt noe mer, hele 99,4'10.
Mineralanalyse er forelopig kun foretatt på materiale oppsamlet i perioden
28/6 - 11/7.

Sammenkittede substanser av meget finkornet materiale utgjorde

over 2010 av proven.

Slikt materiale ble ikke observert i innlopet, og ble hel-

ler ikke observert i prover fra 1970. Det er klart at dette forhold innvirket på
analysen, som derved ble mindre pålitelig.
Resultatet av analysen er vist diagrammatisk i fig. 27.
Bergartsfragmenter. Som ventet innholdt sikt 200 bare en ubetydelig mengde,
1. 710, mot ca. 10'10 i innlopet.

Det er og så stort sett lavere innhold i alle

fraksjoner sammenliknet med innlopet.
Kvarts.

Det er stort sett 2-310 mindre kvarts i utlopet enn innlopet.

For-

ovrig er det meget liten differanse mellom de to provetakning steder.
Feltspat.

Det er endel mindre feltspat i utlopet enn ved innlopet, ca. 12 - 1310

totalt sett, og det er storre variasjoner enn for kvarts mellom de ulike kornstorrelsesfrak~oner.

Glimmer.

Det uvanlige hoye glimmerinnhold i utlopet på sikt 35 (O. 5 mm) har

ingen naturlig forklaring og beror antakelig på en feil.

Prosentuelt går det
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litt mer glimmer ut enn inn i vannet; det totale glimmerinnhold er litt mindre
enn i 1970.
Andre mineraler. Disse utgjor neppe mer enn 1-210 av totalinnholdet av faste
partikler.
Vesledalsbreen
Kornfordelingsanalysen viser at i perioden 15/6 - 29/8 var 96.410 av det dekanterte materiale finere enn 0.074 mm (sikt 200). Finmaterialet fra vannprover
i samme tidsrom viste 98. 210. Tallene er omtrent som for 1970.
Resultat fra analysen er vist

p~

sammenstillingsdiagrammet i fig. 26.

Bergartsbestandeler. Fordelingen av bergartsfragmenter viser en nærmest
lineær kurve fra sikt 35 og nedover. Det fantes ikke bergartsfragmenter som
var finere enn 0.5 mm. Totalt sett m~ en regne med at ca. 3 - 410 av det suspenderte materialet be st~r av bergartsfragmenter ,

alts~

det samme som i 1970.

Kvarts. Kvartsandelen er mindre i finmaterialet fra Vesledalsbreen enn ved noen
annen bre, og de s suten mindre enn i fjor. Dette ser ut til

~

ha skjedd

p~

bekost-

ning aven storre glimmermengde. Totalinnholdet av kvarts var ca.30 - 3510.
Feltspat.

Bare Engavatnets utlop har mindre feltspat. Den stor ste

prosentandel fantes p~ sikt 60 (0.250 mm), der 4010 av materialet var feltspat.
Ellers lå totalinnholdet p~ ca. 2010, alts~ omtrent det samme som i 1970.
Glimmer.

Totalinnholdet av dette mineral var ca. 3510 mot bare ca. 1010 i 1970.

Det merkelige er at det ikke fante s glimmerkorn hverken

p~

sikt 60 eller 35,

alts~ en meget br~ okning fra O. 250 mm oppover.

Andre mineraler.

Det er et litt hoyere innhold av andre mineraler sammen-

liknet med 1970, ca. 710 mot 510 i 1970.

Erdalsbreen
Kornfordelingsanalysen viser at i perioden 13/6 - 22/8 var 89.910 av det
dekanterte materialet finere enn 0.074 mm (sikt 200). Filtratprovene hadde
en relativ andel p~ 80.810 finmateriale.
~r (1970:

Dette er litt mer en i tidligere

61.810 og 1969: 77.510 finmateriale).

Mineralanalyser ble foretatt på materiale fra tre utvalgte perioder, 26/6 - 4/7,
5/7 - 11/7 og 26/7 - 1/8.

Perioden 26/6 - 4/7 er analysert to ganger og en

har benyttet midlet av de to analyser. Forskjellen var forovrig liten. Det
kunne ikke p~vises noen vesentlig forskjell i mineral sammensetningen mellom
de to forste periodene.
mest fra de to andre.

Den siste perioden (26/7 - 1/8) er den som avviker
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Sammenligner en med 1970 har det totalt sett vært en minkning av kvartsinnholdet mens innholdet av de ovrige mineraler har okt noe.

Be stemmelsen av

morke mineraler er noe usikker.
Resultatet fra analysen er vist på sammenstillingsdiagrammet i fig. 26.
Bergartsbestandeler. Innholdet av bergartsfragmenter avtar utover sommeren fra ca. 51'10 på sikt 60 (0,250 mm) i forste periode, mot 35'10 i annen
periode og bare 23'10 i siste periode.
differansen ubetydelig.

Når det gjelder sikt 200 (0.074 mm) er

Tar en midlet av de tre perioder er det liten for-

skjell fra innholdet av bergartsfragmenter i 1970.
Kvarts.

Kvartsmengden avtok også utover sommeren.

I 1971 var midlet ca.

50'10 mot 60'10 i 1970.
Feltspat. Det er storre variasjoner i de forskjellige kornstorrelser enn for
kvarts.

Særlig er det stor for skjell på for ste og annen periode på sikt 120

(O. 125 mm).

Når det gjelder totalinnholdet av feltspat syne s det å ligge mel-

lom 27 og 30'10.

Dette er litt mer enn i 1970 da det var ca. 2510.

Glimmer. Det er en sterk okning av innholdet av frie glimmerflak mot de finere fraksjoner.

Samme tendens gjorde seg gjeldene gjennom alle tre perioder,

og en må regne med at glimmerinnholdet er stor st i det materialet som er
mindre enn sikt 200.
Det er sannsynlig at totalinnholdet ligger på over 20'10.

Det er ne sten 1010

mer enn i 1970.
Andre mineraler. Innholdet varierer fra 2 til 510 i de forskjellige kornstorrel sene.

Austre Memurubre
Kornfordeling sanalysen viser at i perioden 17/6 - 5/9 var 93. 710 av det dekanterte materialet finere enn 0.074 mm (sikt 200).

Innholdet fra vannprov-

ene viste 86.810 finmateriale, mens vannprover fra 1970 viste bare 68.410.
Årsaken til disse forskjeller må være forekomsten av endel sammenkittet
materiale i enkelte fraksjoner som for styrrer analysen i noen grad.
Mineralanalyser ble foretatt av dekantert finmateriale fra to perioder, 17/6 27/6 og 5/7 - 11/7, samt på residuet fra filtratprover for hele observasJonsperioden. Det er stor forskjell på forste og andre periode når det gjelder feltspatinnhold.

I for ste periode fante s og så store mengder sammenkittet materiale,
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mens dette ikke var tilfelle i den andre perioden.
Resultatet fra analysen er vist på sammenstillingsdiagrammet i fig. 26.
Bergartsbe standeler .

Det syne s å være en mer lang som nedbryting av berg-

artene her enn ved de andre breene.

Selv de aller fineste fraksjonene inne-

holdt noe bergartsbestandeler, muligens 510.
Kvarts.

I 1970 var det hele 8.5%.

Mengden ser ut til å ake lineært med avtagende kornstarrelse og

samsvarer svært godt med analysen fra 1970.

Det er liten forskjell påde to

dekantering sanaly sene og analyser av materiale fra vannpraver. Totalt sett
inneholder materialet ca. 5510 kvarts.
Feltspat.

Det er stor forskjell på farste og andre periode, men god over-

enstemmeise mellom annen periode og

materialet fra vannpraver.

feltspat ser det ut til å være i fraksjonen 0.250 til 0.125 mm.

Mest

Fra denne

fraksjonstorreise avtar innholdet mot den fineste fraksjon (0.074 mm).
Totalt sett ser det ut til å være ca. 2010 feltspat i det suspenderte materialet.
Glimmer. Det er dår1.ig overenstemmeise mellom filtratpravene akkumulert for hele sesongen med opp i 1310 glimmerinnhold på enkelte sikt, og de
dekanterte praver hvor innholdet bare var 2, 510.

Det er riktig å si at det

generelt er lite glimmer i materialet fra Austre Memurubre.
Andre mineraler. Det er endel marke mineraler i form av pyroksen, brun
hornblende og hyper sten.

Særlig hayt innhold av slike mineraler har en i

fraksjonen 0.125 mm (sikt 120) hvor de utgjar mellom 18 og 2010.
Totalt utgjar disse mineraler omkring 15 - 1710 av materialet.
det funnet bergarter

I området er

(frostsprengte og forvitrede) som nesten bare består

av pyroksen.
Engavatn innlap
Kornfordelingsanalysen viser at i perioden 29/6 - 10/9 var 60.1% av det dekanterte materialet finere enn 0.074 mm (sikt 200).

Finmaterialet fra vann-

praver i samme tidsrom viste 61. 810, mens tallet i 1970 var 69.8%.
Mineralanalyser ble foretatt av dekantert materiale for to perioder, 12/7 19/7 og 18/8 - 28/8.

Dessuten er innhold fra vannprover under sakt.

Det ser

ut til å være forholdsvis god overenstemmelse mellom de tre provene selv
om det er endel ulikheter når det gjelder mineralet glimmer.
Resultater av analysen er vist i fig. 27.
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Bergartsbestandeler.

Nedknusningen av bergartene synes å være meget

effektiv. Det framgår av den lave prosentandel på sikt 35 (0.5 mm), ca. 25%.
I 1970 var tallet ca 15%.

Ved andre brefronter ligger innholdet omkring

60%.
Kvarts.

Innholdet varierer noe i de for skjellige kornstorrelse sklas ser.

Når en sammenligner dekantert materiale og innholdet fra vannprover ser
det ut til at overenstemmeisen mellom disse er ganske bra. Resultatet fra
vannprover viser noe hoyere kvartsinnhold i de grovere fraksjoner. Totalt
sett regner en ca. 3510 kvarts i suspendert materiale fra Engabreen.
Feltspat.

Totalt ligger innholdet på ca. 10%.

I 1970 avtok innholdet med

minkende kornstorrelse, men i 1971 var det nokså konstant.

Generelt sett

er det lite feltspat i materialet fra Engabreen i forhold til de andre provetakning stedene.
Glimmer. Det suspenderte materialet inneholder mye glimmer.
del ulikheter mellom de for skjellige fraksjoner.
sommeren i de finere fraksjoner.

Det er en

Mengden oket utover

Sålede s er det hele 51% på sikt 200 i

perioden 18/8 - 28/8 mot bare 1910 i forste periode.

Når det gjelder

materialet fra vannprover er det så store svingninger at den ikke kan si noe
bestemt, bortsett fra at det viser et hoyt glimmerinnhold.

Totalt sett kan

en regne med at mellom 40 og 45% he står av dette mineral, og at det sannsynligvis prosentvis avtar noe i den fineste fraksjon.

Det er mest lys musko-

vi ttg limme r .
Andre mineraler.

Ca. 5% utgjore s av andre mineraler som pyroksen, horn-

blende, granat m. fl.

Dette er en liten okning fra i fjor.

Engavatn utlop
Kornfordelingsanalysen viser at i perioden 21/6 - 10/9 var 96% av det dekanterte materialet finere enn 0.074 mm (sikt 200).
1970 var 78.110.

Tilsvarende tall for

Det er grunn til å tro at årets tall er mere representative.

Det samsvarer og så bra med utlopet fra Nigardsvatn.
kbrnst~rrelser

Det er ikke observert

storre enn 0.250 mm (sikt 60).

Mineralanalysen ble vanskelig på grunn av mangel på dekantert materiale og
tildels sterkt sortert materiale.

De ssuten var det bare for en periode (31/7-

l3/8) mulig å telle så mange mineralkorn at en kunne beregne prosentene.
Det ble derfor foretatt to tellinger på samme prove.

Som ventet ga disse et

noe forskjellig resultat, men en har nyttet gjennomsnittet av de to tellinger,
og det er disse tall som ligger til grunn for vurderingen.

Dersom en sam-
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menlikner analysen med den fra 1970 er det noe avvik, spesielt hvis en også
tar med i vurderingen alt materialet fra vannprovene.
Resultatet av analysen vises diagrammatisk i fig. 27.
Bergartsbe standeler . Det går omtrent ikke bergartsfragmenter ut av Engavatnet. Selv på sikt 60 (0.350 mm) er prosenten uvanlig lav, bare ca. 100/0 mot
17% i 1970. Tilsvarende tall for Nigardsvatnets utlop lå omkring 17%.
Kvarts. Innholdet holder seg på 47 - 490/0 gjennom alle fraksjoner. Muligens
er det en svak okning mot finere fraksjoner. Det ser ut til å gå omtrent like
stor andel kvarts ut som inn i vannet.
Feltspat. Det er lite feltspat i materialet. Det over stiger neppe 15% av totalt
mineralinnhold. Andelen er forholdsvis konstant gjennom alle fraksjoner. Det
samme var tilfelle i 1970, men da var det totalt mindre enn 10% feltspat.
Glimmer. Det var i 1970 stor for skjell på mengden av glimmer fra inn- og utlop av vannet. Me steparten så ut til å sedimentere i vannet. I 1971 er dette
forhold noe annerlede s. I folge under sokelsen er for skjellen mellom andelene
som går inn og ut av vannet mindre i 1971, bare ca. 100/0. Totalt er det 30 -

3510 glimmer i det materiale som tranporteres ut av vannet.
Andre mineraler . Di sse utgjor ca. 6-710 mot 410 i 1970.
Trollbergdal sbre en
Kornfordeling sanalysen vi ser at i perioden 22/6 - 15/8 var 62. 90/0 av det dekanterte materialet finere enn 0.074 mm (sikt 200). Innholdet fra vannprover i
samme tidsrom viste 62.010.
Mineralanalyser ble foretatt på sedimentert materiale fra tre for skjellige perioder, 29/6 - 4/7, 12/7 - 19/7 og 26/7 - 9/8. Perioden 12/7 -19/7 skilte seg
så meget ut fra de to andre, at den ikke er medregnet i vurderingen av mineralsammensetningen. De to re sterende perioder viser vesentlige likhetstrekk.
Resultater fra analysen er vist på sammenstillingsdiagrammet i fig. 26.
Dergartsbe standeler . Det finne s en rekke forskjellige bergarter i området, men
hovedbergartene er glimmergneiser på grensen til glimmerskifer, med hoyt
glimmerinnhold. Bergarten erodere s tydeligvis lettere enn ved noen annen av
de observerte breer. På sikt 35 (10.5 mm) er det bare 300/0 bergartfragmenter
mens en de ile ste andre steder finner ca. 600/0. Og så på sikt 60 er det betydelig
mindre enn for de andre observerte breene. Dette forer til et meget lavt totalinnhold av bergartsfragmenter .
Kvarts. Kvartsinnholdet synes å avta mot de fineste fraksjoner (tilsvarende
i 1970), Ca. 400/0 av total innholdet utgjores av kvarts.
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Feltspat. Det er lite feltspat i materialet, bare ca. 5-60/0 av totalinnholdet.
Dette er mindre enn ved noen annen av de observerte breene. Det er omtrent
like meget som i 1969 og litt mer enn i 1970. Me st feltspat finne s i fraksjonen

0.5 mm, ca. 14 - 15%.
Glimmer. Halvparten av materialet

best~r

av glimmer. I 1970 var andelen

ca. 5510. I 1969 ble det observert 60-700/0 glimmer, men finstoffinnholdet l~
da ca. 200/0 h6yere enn i 1971. Glimmerkornene utgj6r en blanding av muskovitt og biotittglimmer.
Andre mineraler. Disse

best~r

vesentlig av pyroksen og vanlig hornblende og

utgj6r ikke over 1.50/0 totalt sett.
H6gtuvbreen.
Kornfordelingsanalysen viser at i perioden 8/7 - 22/8 var 88.20/0 av det dekanterte materialet finere enn 0.074 mm (sikt 200). Innholdet fra vannpr6ver i
samme tid rom viser eksakt like meget. Materialtransportunders6kelser ble
f6r st igang satt ved H6gtuvbreen i 1971 så ingen sammenligninger med tidligere
år er mulig.
Mineralanalyser ble utfart på materiale fra to utvalgte perioder, 8/7 - 18/7
og 16/8 - 22/8. Det er en viss forskjell i sammensetningen mellom disse. I
siste periode (16/8 - 22/8) finner vi bl. a. en god del mer materiale på sikt
18 (1 mm) enn i den f6rste perioden. Det er stort sett siste periode som er lagt
til grunn for vurderingen av det totale innhold av de forskjellige mineraler.
Bergartsbestandeler. Bergarten i

omr~det

er en forholdsvis ensartet lys gra-

nitt med biotittglimmer. H6gtuvmas sivet er et ne sten sirkelformet

omr~de,

om-

gitt av kambro- siluriske sedimentbergarter, vesentlig glimmer skifere, samt
noe gnei s
I

b~de

p~

ve stsiden.

bergarten og sedimentene er det observert endel magnetitt. Det finnes

noen små pegmatittiske partier på breens nord- og nord-ve st- side. I fjellpartiet
mot syd-ve st finne s noen lag be st~ende ne sten bare av biotittglimmer.
Kvarts. Andelen var litt mindre i annen periode i forhold til for ste. Regnet for

alle fraksjoner var for skjellen 9-100/0. Gjennom snittlig består 500/0 av materialet av kvarts.
Feltspat. Det er mer feltspat i alle fraksjoner i annen periode, bortsett fra
sikt 120 som vi ste like meget. Totalt ligger feltspatinnholdet på ca. 400/0.
Glimmer. Det er lite glimmer i det suspenderte materialet.

N~r

en ser berg-

arten kunne en kanskje vente seg mer. Muligens er andelen st6rre i det materiale som er finere enn sikt 200 (0.074 mm), men overstiger nok ikke 7-810 totalt.
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Andre mineraler. Som nevnt er det observert magnetitt, og det finne s og så
epidot. m. fl. Tilsammen utgj6r disse 1.5 - 2% av materialet.
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SLUTTORD
Materialtransporten og det hydrologiske regime i
har en egenartet karakteri stikk. I

breomr~dene

sm~

bredekkede nedborfelt

finner en de hoye ste spe sifikke

avlop som er m~lt i landet, samtidig med at disse områdene har den korteste avrenning se song. Avrenningen fra di s se forholdsvi s

sm~

nedborfeltene reagerer

ra skt på endringer i vær situa sjonen. Gjennom avrenning se songen kan det derfor
p~

kort tid veksle mellom moderate og ekstreme vannforinger. De sistnevnte

opptrer oftest der en har en kombinert effekt av sterkt regn og smelting. Som
en karakteristikk for bredekkede nedborfelt kan en derfor si at avrenningsesongen
som regel er kort og intens og vannforingsvariasjonene innenfor sesongen store
og hyppige.
Materialtransportene s karakter prege s av avrenning sforholdene, i for ste rekke
gjennom den betydning vannforingene s storreiser og graden av turbulens har
for vassdragets evne til ~ bære materiale. Videre ved at breene til stadighet
skaffer nytt og ofte rikelig materiale tilveie for transport. Det har imidlertid
vist seg at det ikke består et enkelt storrelsesmessig forhold mellom massetransport og vannforing i brevassdragene. Forholdet skifter ofte gjennom sesongen, noe som særlig kommer til uttrykk i forbindelse med flommer. I de
fleste tilfeller er tilgjengeligheten av materiale for transport storre i begynnelsen
av sesongen enn senere, men det finnes og eksempler på at tilgjengeligheten
brått har bedret seg midt i eller sent i sesongen. Endringene i disse forhold
opptrer derved på en noe uregelbunden måte og skal en beskrivelse av dynamikken i dette forhold kvantifiseres på en tilfredsstillende

m~te

må en trolig soke

til flukt i en modell som inneholder stokasti ske elementer. For dette for soke s
er det nodvendig å gjore en grundigere analyse av det foreliggende empiriske
materiale.
De observasjonsresultater som presenteres i denne rapport viser som for tidligere år, trekk som er typiske for materialtransportenes forlOp i bredekkede
nedborfelt. Særlig vi ser observa sjonene fra augustflommene i Nord-Norge
hvilke ekstreme forhold som kan oppstå i brevassdrag selv om nedborfeltene
. er ganske små. Som nevnt ble det målt konsentrasjoner helt opp i 12 000 mg/l
suspendert materiale i elven ved Trollbergdalsbreen den 19/8. Samme flom
medforte profilendringer ved enkelte måle steder og det er hevet over enhver
tvil at bunntransportene til samme tid var betydelige.
For 1971 er det også referert resultat fra noen observasj oner av suspendert
transport fra det brefrie Filefjell representative område. Til tross for at dette
hoyfjellsområdet ligger meget nær de beskrevne Sor-Norske breer (knappe 4 mil
sor for Jotunheimens breområder) har vassdraget der et regime med ganske
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andre karaktertrekk enn brevassdragene. Som vist tidligere i rapporten reagerer de sistnevnte forholdsvis likt i samme tid gjennom sesongen. Sammenligner en derimot vannforingsvariasjoner i de brepåvirkede feltene med det
brefrie hoyfjellsområdet finner en at de avrenningsme ssig oftest gjenspeiler
samme værsituasjon på vidt forskjellig måte.
Undersokelsen av den suspenderte transport fra Filefjellfeltet viser også at
dette hoyfjellsområdet opptrer anderledes enn de bredekkede feltene. Ved målestedet ved utlopet av Nedre Smeddalsvann var det bare målbare transporter
av suspendert mineralsk materiale under helt spesielle forhold. Resultater av
observasjonene fra Nigardsvatnets og Engavatnets utlop hvor sedimentasjonsbas sengene s storreiser er sammenlignbare med Smeddalsvannene s, vi ser et
helt annet forhold. Fra disse feltene hvor det ovenforliggende nedborfelt er bredekket er det en kontinuerlig strom av suspendert materiale som til enhver tid
er fullt ut målbar. På dogn med normale vannforingsforhold er ofte transportenf'
ut av brevannene av samme storrelsesorden som transportene ut av Filefjellfeltet på et dogn med ekstreme vannforinger.
Det understrekes at

b~efrie

hoyfjellsfelt selvfolgelig er mer nyansert enn de

få og tidsbegrensede observasjoner fra Filefjell viser, men likefullt vil resultatet aven mer omfattende sammenligning utvilsomt være at brefeltene gir
langt storre transportmengder enn brefrie hoyfjellsfelt av tilsvarende storrelse.

I 1971 ble det, som tidligere nevnt, igang satt et program for noen typer tillegg sprovetagning ved observasjonstedene . Ve sentlige dele r av dette materialet er
fortsatt under bearbeidelse. I nærværende rapport er det referert noen resultater fra kornstorrelses- og mineralanalysen på et materiale som er innsamlet
for å klarlegge evt. korttidsvariasjoner i sammensetningen av det suspenderte
materiale. Presentasjonen har vært begrenset til enkelte utvalgte perioder for
hver bre hvor sammensetningen av materialet nogenlunde var overenstemmende
med et sansynlig årsgjennomsnitt. Hovedhensikten med materialet, å undersoke
variasjoner av suspendert sedimenters sammensetning med tiden (og i relasjon
til avrenningsvariasjoner), har en forelopig ikke gått inn på. Det ser imidlertid
ut til at det innsamlede materialet inneholder interessante opplysninger om slike
variasjoner. på det nåværende stadium er det lite å tilfoye til den tilsvarende
analyse for 1970 (se Olsen, 1970), men når behandlingen av det nylig innsamlede
materialet er ferdig vil en mer fylle stgjorende redegjorelse bli gitt.
Tabellen i fig. 28 viser resultatet av beregningene for 1971 stilt sammen med
tidligere års resultat. For hver bre er antallet uker med observasjoner i lopet
av hvert år oppgitt sammen med den beregnede finmaterialtransport innenfor
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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 forlopet av avrenningen fra hver bre for og
etter observasjonsperioden og den suspenderte transport utenfor observasjonsperioden er anslått på dette grunnlag. Bunntransporten er deretter regnet ut å
være 30'10 av årsfintransportens mengde og sammenlagt gir disse mengder den
antatte årlige materialtransport fra hver bre.
Tilsist er volumet av den antatte årstransport dividert med breens overflateareal og det er beregnet hvor stor erosjon denne mengde utgjor hvis en regner
at breens nedslitning er jevnt fordelt over hele breens underlag.
Tabellens tall viser store ulikheter i materialtransportene forbi målestedene i
elvene fra de forskjellige 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 sammelignbart fra år til år, når hver landsdel betraktes for seg.
I Sor-Norge har Erdalsbreen konsekvent gitt de storste materialmengder hvert
år, dernest fOlger Austre Memurubre, så Nigardsbreen og til slutt Vesledalsbreen.
I Nord-Norge har en bare observasjoner fra tre år, men det er tydelig at Trollbergdalsbreen avgir de stOrste materialmengder og i mangt er sammenlignbar
med Erdalsbreen, mens Engabreen kommer på annenplass og kan sidestilles
med Nigardsbreen. Fra Hogtuvbreen har en forelopig få observasjoner, men
det er hevet over enhver tvil at den på linje med Vesledalsbreen gir små mengder for finmaterialtransport.
Den materialtransportmessige samvariasjon innen hver landsdel har rimeligvis sammenheng med en lignende samvariasjon iårsavrenningenes storreiser
ved de forskjellige bree. Overenstemmeisen innenfor hver av de undersokte
land sdeler skylde s som tidligere påpekt at hvert av områdene til samme tid i
hovedtrekk domineres av samme værsituasjon.
For 1971 har en gjort sammenstillinger av vannforing sdataene fra de for skjellige breer dogn for dogn. Den forholdsvis gode overensstemmelse en har funnet
i detaljvariasjonene bekrefter det som er sagt ovenfor.
Tilsvarende er det gjort sammenligninger mellom dogn-materialtransporter ved
par av breer både i Sor- og Nord-Norge i form av double-mass diagram. Disse
diagrammene viser at det periode for periode også finnes regelmessigheter i
samvariasjonen mellom transportene. Ved den dognvise sammenligning fremkommer kurver som varierer i tilnærmet lineære segmenter. Vendepunktet i
kurvene er forbundet med kulminasjon og/eller begynnelsen på flomperioder.
I de ile ste tilfeller veksler kurvene s segmenter i to grove hovedtrends, en for
okende og en for avtagende vannforinger.
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Ut fra resultatene av sammeligningene mellom dagntransportene utfart for
1971 er det grunn til å gj are lignende sammenligninger for tidligere år og
å for sake sammeligninger for hele under sakeise sperioden under ett. Dette
vil kunne kaste mer lys over eventuelle regelmessigheter som gjar seg
gjeldende år etter år.

Sammenligninger i tidsmåle stokk mellom variasjonene

av de forskjellige observerte parametre ser i det hele tatt ut til å kunne
gi fruktbare re sultater .
I lapet av undersokelsesperioden er det innsamlet et betydelig empirisk
materiale som etterhvert gir mulighet for en rekke hittil unyttede former
for bearbeidelse.

I innsamling sperioden til nå har det av mangel på tid kun

vært begrensede anledning til å forfalge de muligheter observasjonsmaterL..
alet gir grunnlag for.

I fremtiden er det imidlertid nodvendig å utnytte det

innsamlede materialet mer fullstendig i forskjellige sammenheng.
En anvendelse s mulighet som det er nærliggende

å forfOlge er å benytte

observasjonsmaterialet i forbindelse med en undersokelse av resente varvige bre sjosedimenter.
I for ste rekke vil det innsamlede observasjonsmateriale kunne belyse omstendigheter rundt tilblivelsen av varv som er dannet innenfor det tidsrom
materialtransportunder sokelsene har pågått ved Nigardvatn, Ve sledalsvatn
og Engavatn. Gjennom kontinuerlige observasjoner ved vannenes innlop
og utlop i en rekke se songer kjenner en godt til forlopet av sedimentasjonen
gjennom hver avrenning se song samt den årlige sedimenta sjonsmengde i sjoen.
Videre har en et omfattende grunnlag smateriale som kan nytte s til å bely se mineral- og kornstorrelse s- sammen setningen av det su spenderte materiale fra
vassdragene ved sjaenes innlop og utlap. I tillegg er alle disse vann neye
oppmålt som grunnlag for fremtidige pålagringstudier.
Med data fra nærværende undersokelse som bakgrunn har en derved unike
muligheter til å studere varvige sedimenter i sammenheng med omfattende
og detaljerte observasjoner av vesentlige parametre fra det spesielle hydrologiske og sedimentologiske milje bresjasedimentene er oppstått i.
på tilsvarende måte vil det være naturlig å gjere sammenligninger mellom
varvserier fra sjoer i en del brevassdrag og kjente hydrologiske data fra
de samme vassdragene.

For enkelte norske brevassdrag finnes det lange og

detaljerte vannfaringsobservasjonserier som kan gi et verdifullt sammenligningsgrunnlag.

Foravrig mener en at det vil være fruktbart å studere resente

varvserier i forbindelse med meteorologiskejklimatologiske observasjonsdata
fra nærliggende egner samt tilgjengelige brefluktuasjonsdata.
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Sedimentologiske og hydrologiske observasjonsdata fra nærværende unders6kelse samt en rekke andre relevante tilgjengelig observasjonsdata fra nyere tid vil derved for en rekke enkeltvas sdrag gi aj e.l.dent god mulighet til
å. studere varvige bresj6sedimenter i lys av de prosesser som medvirker i
dannelsen av sedimentene.
Tidligere i denne rapport har en vist til hvilke likhetspunkter som eksisterer
mellom forl6pet av avrenningen og transporter i bredekkede nedb6rfelt som
ligger innenfor den samme region.

De under s6kelser som er antydet oven-

for gir også mulighet for en utstrakt sammenligning mellom varvserier fra
forskjellige vassdrag. I lys av sammenligninger og detaljviten om forl6pet
av de prosesser som medvirker i dannelsen av dem vil det ved slike korelasjonsstudier kunne fremkomme nye muligheter for å belyse grunnlaget for
sammenlignende varvkronologi ske studie r. Vide re vil kj enn skapen til sammenhengen mellom st6rrelsen/forl6pet av materialtransportene og varvserienes
konfigurasjon kunne gi mulighet for at en på grunnlag av sedimenter fra
vann i vassdrag hvor det ikke eksisterer andre observasjoner,

kan utsi noe

om materialtransportforholdene i disse vassdrag.
Som et siste ledd i en under s6kelse av den art som skis sere s i det foregående er det av interesse å studere varvserier i lys av de sedimentdannende prosesser så langt bakover i tid som det er teknisk mulig å komme
iresente bresj6er.

Spesielt har en interesse av varvserier fra sj6er som

har ligget utenfor breenes maksimale fremstM i historisk tid.

Slike varv-

serier vil sansynligvis kunne belyse glasialkronologiske forhold innenfor
historisk tid og kanskje spesielt forholdene forut for nutidsbreers maksimale
fremstM.
I en unders6kelse av den art som her er skissert kan en oppnå en betydelig
videref6ring av den opprinnelige unders6kelse ved at materialtransportdata og
sedimentert materiale kan brukes til å belyse hverandre gjensidig.

Studiet

av pre sente glasio-fluviale pro se s ser har og så intere s se i kvartærgeologisk
sammenheng og en vil igjen understreke at det i det hittil innsamlede observasjonsdata ligger mange unyttede muligheter for bearbeidelse.

En håper

derfor på fremtidig st6tte slik at det foreliggende materialet kan yte s rettferdighet ved muligheter for bearbeidelse i nærliggende sammenhenger av
den art som er skissert ovenfor.
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ENG LISH SUMMARY

Introduc tion

The pre sent inve stigations have been undertaken as a joint venture by the
Norwegian Water Resources and Electricity Board and the Department of
Physical Geography at Stockholm University.
The former has a practical
interest in the project for the planning of future hydro-electric development
schernes in glacierized areas, whi1st the latter participates solely for
scientific research.
So far the main effort in the project has been focussed on galnlng a fuller
knowledge of the amount, composition and variations of sediment transport
in glacier streams.
Since the initiation of the work at three Bouthern
Norwegian glacier meltwater stream sites in 1967 the project has expanded
to include seven observation stations in the whole of Norway in 1971.
Previously severai inve stigator s have commented on the problem of sediment
transport in glacier meltwater streams, and the present investigation is
probably the most comprehensive of its kind in this special field to date.
The map on page 5 shows the location of the observation stations included
in the project.
These stations are mann ed continuously for the main part
of the runoff season, usually from the beginning of June until September.
Water discharge- and suspended transport concentration variations are
sampled frequently, generally 5 time s a day throughout the whole observation
period.
This year the sampling procedure has been subject to slight
technical modifications and in addition extended to include further parameters.
The main change s in the technique are the introduction of a new sampling
device (fig. 2), extraction and separate treatment of all grains coarser
than 0.5 mm dia. and implementation of more frequent double- sampling for
rea:.wns of comparison and check.
Special sampling was done simultaneously with the standard procedure, for
observation of dissolved load in the glacier meltwater streams and for
grain size- and mineral composition analyses of the suspended load (fig. 3).
The collected data has been subjected to the same kind of processing as
reported for previous years, with ashing and concentration determination
of all sample s done in the laboratory , with the plotting of observed data
for ront rol, and further computation of daily suspended loads for all
observation stations.
The novelty this year on the computer side is that
a plotting unit has been added to the installations at the office premises,
and that computed data can therefore be plotted directly by the computer.
A general program has been developed to do this and has been used for
our data this year.
The additional sampled parameters have increased the work-load in the
office and the processing of this data is not yet complete.
The data
published in this report only represents what has traditionally been
included in previous reports.
The bulk of the results of the special
sampling will be published later.
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Sediment transport inve stigations at glader s in south Norway
The runoff season commenced late in May when warm and humid air rnasses
moved in over southern Norway and caused severe snowmelt and precipitation
in the high mountain regions.
The weather pattern over this area of Norway
changed through the summer in a fairly regular fashion between high- and
low pressure dominance.
During this time there were two cold spells
with snow accumulation on the gladers in July and August.
In the runoff
season no exceptional floods occured.
Discharge from all the gladers
did not cease until well into November 1971.
The synoptic weather situation is generally the same for much of southern
Norway' s glacierized areas.
Hence, the changes in weather tend to occur
simultaneously at all observed gladers and are similarly reflected in
the runoff pattern from the gladerized areas.
Fig. 4 shows recorded
runoff for 1971 from all observed gladers in Southern Norway and
demonstrate show the change s in the weather patte rn are simultaneously
reflected in the discharge from the gladers.
Often, the differences
between the observed gladers håve been noted.
However, in the
simultaneous runoff-patterns, there exist great similarities which fadlitate
cornparisons between the glaciers.
The observations from 1971 are of good quality and the regular pattern of
5 sampling s a day have been fulfilled at all the observation stations with
no serious breaks in the records through the summer.
The close sampling
scherne en sure s that the important variations in the observed parameter s
are well de scribed.
A ,computer outprint of observations from one of the
observation stations is shown in fig. 5 to give an impression of the kind of
data.
The extraction of coarse grains from the samples has for most places
proved to have had little effect on the computations.
Only rarely do
coarse grains constitute more than a few percent of the total weight of a
sample.
However, for the outlet of Nigardsvatn where concentrations of
suspended matter are low, occasional coarse grains can unduly effect the
total picture.
In general, it seems that the data from 1971 permits a
cornparison of data from previous years, even if the coarse grains are
extracted.
Nigardsbreen
Water discharge and suspended transport measurements were carried out
at the outlet and inlet of the lake Nigardsvatn (l km 2 ) shortly downstream
from Nigardsbreen (40 km 2 ) between 30th May and 8th October.
This
period covered virtually the whole runoff season.
A few moderate Hoods
occurred after ciosing the station but only minor transport of sediment
took place during the se events.
Computed day to day value s during the
observation sea son for both water discharge and suspended sediment load
are shown in fig. 6 together with the meteorological parameters observed
at the lake.
The total transport of suspended sediments from the glacier into the lake
during the observation period was 9250 tons, while the water discharge
amounted to 147 . 10 6 m 3 .
Transport out of the lake for the same time
interval was l300 tons.
The trap efficiency of the lake was therefore
approx. 85'10, which is somewhat higher than that for previous years. This
is probably due to the extraction of occasional coarse grains from the
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samp1es derived from the outlet which has a nohceable effect, since the
abs01ute concentrations at the outlet are low.
It is interesting to note that
coarse grains actually occur in the outlet samples and this is probably due
to the entrainment of such fractions by wave-action along the beaches,
formed normal to the dominating wind direction, that is towards the outlet.
Suspended load from Nigardsbreen postdating the last observation date, has
probably not exceeded 100 tons.
Total 8uspended load from the glacier in
1971 wa s therefore approx. 9350 tons.
Accumulation measurements car ri ed out on the delta by Ekman, show that
the bed lo ad transport from the glaeier 1971, was approx. 20 000 tons, further
proof that bed load transport in glacier streams can be considerable.
Total sediment transport from Nigardsbreen 1971 was approx. 29 000 tons.
which is equivalent to the removal of a 0.36 mm thick 1ayer of material
from the entire bedrock area enveloped by Nigardsbreen.
Vesledalsbreen
Water discharge and suspended load was measured in the river immediate1y
in from of Vesleda1sbreen (4 km 2 ) between 3rd June and 31st August 1971.
In addition. daily sampling was carried out at the inlet and outlet of the
small lake Vesledalsvatn (0,19 km 2 ) to establish the trap efficiency of this
lake (fig. 7).
Day to day values for discharge and suspended load at Vesledalsbreen are
shown in fig. 8 together with measured meteorological parameter s from
the same area.
The total suspended load during the observation period was
approx. 320 tons while the water discharge was 11.5 . 10 6 m 3 .
For the
same period. measurements show that the trap efficiency of Ve sledalsvatn
was approx. 3810, which is in good accordance with resu1ts from previous
year s.
Floods which occur red out side the observation pe riod have produced
some significant transport, so that the total sllspended load in 1971 may have
been in the o r:ler of 400 tons.
Unfortunately, no measurements have been carried out to establish the
amount of bed-load transport in the river.
Such transport is probably
important and if it is assumed that bed-load transport is equa1 to about
30'10 of the volume of the suspended 10ad, the total sediment transport
from Vesledalsbreen during 1971 was in the order of 530 tons.
This is
equivalent to the remova1 by glacia1 erosion, of a 0,28 mm thick 1ayer
over the entire bed-rock covered by Vesledalsbreen.
Erdalsbreen
NatE.r discharge and suspended load was measured in front of Erdalsbreen
between 3rd June and 14th September 1971.
Daily discharge and suspended
loads are depicted in the diagrams in fig. 10 together with measured
meteor010gica1 pargmeters from Erdalsbreen.
The water discharge
was approx. 33' 10m 3 and transport of suspended sediments from the
g1acier 7050 tons during the observation period.
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A compari son between the di scharge variations measured at Erdalsbreen and
the neighbouring Vesledalsbreen is shown in the scatter diagram on fig. l i.
This reveals a good correlation between the simu1taneous river discharges
from the se two glader s.
Water stage recording s from Ve sledalsvatn
availab1e both before and after the manned observation period have been
utilized for an estimation of the discharge and suspended load from
Erdalsbreen outside the observation period.
On this basis it is estimated
that the total suspended load from Erdalsbreen in 1971 was in the order of
10000 tons.
Braided outwash p1ains produced by the Erdalselv river occurs downstream from the glader , indicating that the bed-10ad transport factor in
this river is considerable (fig. 12).
li one assurnes that the bed-load
transport is equal to 3010 of the volurne of the suspended load then the
total sediment transport from Erdalsbreen in 1971 was in the order of
13000 tons.
This is equiva1ent to the removal of a 0.60 mm thick 1ayer
of glacially eroded material from the entire bed- rock surface beneath
Erdalsbreen.
Austre Memurubre
Observations of water discharge and suspended load at Austre Memurubre
were carried out between 17th June and 10th September 1971.
Details from
the measurements at Austre Memurubre are shown in the diagrams on
fig. 13 .
~u3ing the observation season 2400 tons of suspended matter
and 13.9'10 m water were discharged past the observation site in the
river 1. 5 km downstream from the glacier front.
There is good reason
to believe that all the suspended matter originated from underneath the
glacier in 1971.
Recordings of the discharge further downstream in the Memuru river
correlate weU with the discharge measured at Memurubreen and have been
utilized to e stimate the total transport of suspended matter from Austre
Memurubre in 1971.
It is like1y that such transport amounted to
approximate1y 3200 tons.
Ti one assurnes that the proportion of bed-load
in Memurue1va river is the same as that assumed for the other glader
meltwater streams, then the total sediment transport from Austre Memurubre
was in the order of 4200 tons, equivalent to the removal of 0,23 mm g1adally
eroded bed-rock from the entire area of Austre Memurubre in 1971.
Conc1usion, south Norway
Comparison between the results from 1971 and those of previous years,
shows that sediment transport from all the observed gladers in southern
Norway was moderate this year.
Furthermore the ranking of the glaciers
with respect to sediment transport is the same as for previous years.
Erdalsbreen give s the highe st sediment yield per unit area, followed by
Austre Memurubre, Nigardsbreen and Vesledalsbreen.
Transports outside the observation period are of course ca1culated on the
basis of water discharge recordings and should therefore not be regarded
as anything more than an estimate.
Similarly bed-load transport in the
different glader streams is undoubtedly more variable than the simple
3010 assumption indicates.
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The similarities between day-to-day runoff variations at the different
glaciers through the season, encouraged a cornparison between suspended
transports in a similar fashion.
A "double-mass" technique has been
utilized for the cornparison.
Fig.14 shows a cornparison between Vesledalsbreen and Erdalsbreen.
The curve alternate s in approximate linear segments showing two main
trends.
A c10ser exarnination of the data revealed that the shift between
the two trends is related to shifts between periods of increasing and
decreasing daily discharges.
In fig. 15 Ve sledalsbreen and Austre Memurubre located approx.
100 km
apart are cornpared.
For more than a month the relationship between
daily suspended loads is near constant through periods of both rising and
falling water stage, but the relationship change s during a ilood event lasting
a few days, though afterwards it returns to the original trend for aperiod.
At the end of the observation season a completely new trend occurs.
In view of the preliminary finding s recorded above, when comparing
dynamic data, it seems that cross reference of data between glaciers
contains a potential source of information which can throw more light on
the existing similarities and regularities between the glaciers.
In the
processing of data in the future, it is intended to pursue this course.
Sediment Transport Inve stigations at Glacier s in north Norway 1971
At the end of May during the initiation of the runoff season at the glaciers, the
same weather conditions prevailed in northern Norway as in the south.
Cold
air moved in from the north after this early warm period and dominated much
of June which resulted in low discharge in the glacier metlwater streams.
Low pressure cells with heavy precipitation increased the discharge early in
Ju1y, whereas the second half of the month was cold with moderate rainfall.
In August a number of deep cyclones succeeded each other in northern Norway
with a record precipitation registered twice in the second half of the month
in connection with remnants of a tropical cyclone moving in from the we st,
causing extreme iloods in that part of the country.
In the first part of
September, water discharge from the glaciers was moderate.
The rest of
the month was wetter, due to successive low pressure cells moving in from
the west.
These conditions continued through most of October.
The runoff season terminated at the end of October.
Throughout the runoff season, the same weather situation simultaneously
dominated the three inve stigated glacier s.
Hence one can see the change s
in the weather situation reflected in a similar fashi on by the runoff from
the glaciers.
Unfortunately only the period prior to the floods in August
are reliable water di scharge recording s available for all three glacier s.
In fig. 16 one can make comparisons between water discharge variations
through the first part of the runoff season.
As in southern Norway, there
is a fairly good correspondence in the discharge variati ons between the
observed glaciers around Svartisen and this can form a basis for
comparisons between them.
The observation period in the north of Norway lasted from early June through
to September.
The same observation routines were carried out in northern
Norway as in the south.
At Hogtuvbreen and TroUbergdalsbreen, severe
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Hoods in August changed the river profiles at the gauging sites so that
discharge calCulations after these events give erroneous r-esults.
Apart
from this the observation material from these glaciers is of good quality.
Engabreen
Water discharge and suspended load was measured at the inlet to Lake
Engavatn, slightly downstream from Engabreen (39 kru 2 ). and also at the
outlet from the lake from 17th June to 19th September 1971.
In April 1971 precision depth soundings were carried out on the ice covered
lake to form a basis for future sedimentation rate measurements.
The
map in fig. 17 showsthe submarine topography of the lake.
The greate st
sounded depths of greater than 92 m, were found in the middle of the lake,
equivalent to approx. 85 m below the pre sent sea level in the fjord, lying
slightly downstream from Engavatn.
Bad ice conditions on the lake in the
winter 1971/72 hindered repetition of the measurements for accumulation
studie s on the delta.
Daily di scharge and su spended load through the observation period, is
shown in the diagrams on fig. 18 together wi th measured meteorological
parameters from Engabreen.
The water discharge through the lake in
this period was approx. 165 10 6 m 3 , while the suspended transport into the
lake was 15,500 tons and the transport out of the lake approx. 1900 tons.
The trap efficiency of the lake in 1971 was therefore approx. 880/0.
As in
the case of Nigardsvatn, this percentage is higher than for previous years,
most probably because the extraction of occasional coarse grains from the
outlet samples have a greater relative effect, since concentrations at the
outlet are low and the loss of a coarse grain from a sample can reduce
its weight by 5-300/0.
0

The Hoods at the end of August were extreme;
a daily suspended transport
record wa sattained on 19th August when the transport was approx. 2180 tons
and the water di scharge 3. 86 o l 06m3~ A few days later, on the 26th, the
water discharge reached an all-time peak, in the order 6.3 . 10 6 m 3 in one
day.
Suspended load on this day on ly amounted to about 1300 tons.
Fortunately these Hoods did not alter the established standard profile at the
gauging site in Engavatn.
Hence, water di scharge data for the re st of
the season are reliable.
Water stage recording s show that there have not been any major floods
outside the observation sea son.
On the basis of these recordings, the
suspended transport through the rest of the runoff season may be estimated
as approximately 1000 tons.
Total suspended load in 1971 was then around
16,500 tons.
By computing bed load transport in the same manner as for
the south of Norway, the total sediment transport from Engabreen in 1971
was approx. 2200 tons, which is equivalent to the removal of a layer of
bed rock under the glacier 0.30 mm in thickness.
Trollbergdalsbreen
Observations of water discharge and suspended load were carried out at
Trollbergdalsbreen (2 krn 2 ) between 26th June and 31 st August 1971.
A
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change in the controlling profile after the Hood on 19th August makes the
discharge computations after this date unreliab1e.
During the Hood the
highe st su spended sediment concentration so far mea sured during the
inve stigations, 12000 mg/l, was observed in a sample taken during the
afternoon.
Computed values based on daily observations are shown as diagrams for
the observation period in fig. 19. During this period the suspended load
fron. t~e glacier was approx. 4200 tons and the water discharge
6.15-10 m 3 .
li one includes an estimate of suspended and bed 10ad
transport outside the observation period, the total transport from
Trollbergdalsbreen 1971 was in the order of 6700 tons.
This eQuals the
removal of a 1,67 mm thick layer of glacially eroded material from the
entire subglacial bed rock surface.
Hogtuvbreen
Investigations were initiated at H(jgtuvbreen (3 km 2 ) in 1971.
This glacier
is the eastern outlet from a small ice-cap just south of Svartisen
(see fig. l).
The observation period lasted from 23rd June until 27th August.
The
Hoods experienced at Engavatn and Trollbergdalsbreen in August were also
very prominent at H(jgtuvbreen and led to change s in the controlling profile at
the water-gauge.
Since a rating curve for this site had not been established
prior to the Hood the water stage observations at this gauge are of little
value.
.
A supplementary staff-gauge with a stable profile
9th July and 19th August when it was washed away
gauge gives the basis for the 1971 computations.
site was established in 1972 and is also applicable

was in operation between
with the Hood.
This
(A rating curve for this
for 1971.)

Results of the observations for the reliab1e period 9/7-19/8 are shown
diagrammatically in fig. 20. During this period the suspended logd Jrom
the glacier was approx. 200 tons and the water discharge 6.5,10 m .
Transport from this glacier is doubtless quite moderate compared with the
others.
In view of the short period with reliable observations, no attempt
has been made to estimate the total yearly transport.
The above presented
value s must therefore stand as the result of the fir st observation sea son IS
efforts.
Conc1usion, north Norway
The observations of water discharge and suspended load from the north
Norwegian glaciers show that 1971 was an exceptional year.
This is mainly
due to the extreme runoff conditions that occurred in August.
As mentioned
above, a concentration of as much as 1200 mg/l was measured in a water
sample from Trollbergdalsbreen on one occasion during that rnonth.
A problem in 1971 was the computation of the water discharge after Hoods
had disturbed the controlled profiles at the gauges at Trollbergdalsbreen and
Hogtuvbreen.
Difficulties in carrying out reliable discharge measurements
is often the limiting factor in these investigations.
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In spite of fewer years of observation in north Norway, by cornparison with
the south, it seems c1ear that there exists a constant ranking order from
year to year between the observed glaciers with regard to sediment yield/
unit area.
The small Trollbergdalsbreen holds the leading position while
Engabreen is number two and the Hogtuvbreen number three.
In view of the similaritie s between the day to day runoff patterns and the
constant ranking from year to year with regard to sediment yield between
the gladers mentioned above, a cornparison of the relationships between
day to day transports has been carried out for these north Norwegian glaeiers.
The double-mass technique used for southern Norway has also been used
for the north.
Fig.21
fig. 22

shows daily suspended loads at Engabreen against Hogtuvbreen and
Trollbergdalsbreen against Hogtuvbreen.

As one can see from both diagrams, short-time relationships are commonly
linear whereas the longtime relationship is characterized by several
shorter ne ar linear segments alternating between two or three main trends.
A cornpari son between the two diagrams reveals that the general form of
both show similarities indicating a near linear relationship between
Engabreen and Trollbergdalsbreen.
Fig. 23 shows these two plotted against each other.
As indicated above,
the overall trend in the relationship of daily suspended transport between
these two physically very different gladers is surprisingly good.
This
general trend is shown by a series of segments broken up and displaced by
shorter segments with anomalous trends caused by special flood conditions.
The above cornparison is limited to a relatively short time period, because
of restrictions set by uncertainties in the water discharge data after 19th
August.
In the future, similar cornparisons for a series of years will be
made and these may hopefully yield fruitful results.
Perhaps also it
may be more rewarding to cornpare concentration variations from the
different streams directly rather than multiplying concentrations by
discharge and eompare the products of the se two.
Some observations of suspended load from the IHD-basin at Filefjell
In May and June 1971 a number of observations were made in the Filefjell
IHD repre sentative basin to examplify eharaeteri stie s of su spended transport
from a non-glacierized high mountain area.
The geographical loeation of the basin is shown on fig. l and the map on
fig. 24 give s information of the basin layout and topography
The basin is 154 km 2 and eovers the altitudinal range between 915 and
1815 m. a. s. 1.
Filefjell is located only some 40 km south of the
glaeierized areas of Jotunheimen.
Observations were earried out between 21 st May and 14th June 1971 at the
outlet of Lake Smedalsvatn which is also the lowest point of the IHD basin.
It is obvious that some sedimentation takes plaee in this lake 'fu.efore
discharged material reaehes the observation site.
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Diagrams in fig. 25 show water discharge between 3/5 and 25/8 and
suspended lo ad for the sampling period at the observation site at the exit
of the basin.
The sampling period covered the spring melting sea son
which included the previously mentioned mild weather period around 31/5.
On this day a record flood occurred in the basin but concentrations of
suspended material did not exceed 6 mg/l at the outlet of Swedalsvatn.
A
smaller flood shortly before had yie1ded concentrations up to 20 mg/l.
Apart from the se two events there was hardly any measurable transport
from the basin within the sampling period.
Later in the year only one
flood of importance occurred, and this was at the June-July transition.
Holtan (1972 p. 19) carried out an inve stigation of transport of soluble
matter and organic material parallei to the reported study and has concluded
that such transport within and from the basin is minimal.
In spite of the short observation period there is little doubt that transport
of solid material rarely exceeds the value s calculated for May and June and
that during the majority of the time, hard1y any transport takes place
within or from the ba sin.
A comparison with the amount of transport of suspended solids from most
glacierized basins make s the value from Filefjell look mode st.
At
comparable site s to Filefjell at the outlet of glacial lake sone observe s a
continuous, visib1e and fully measurable transport of suspended solids,
that on a "normal" day from a basin 1/3 the size of Filefjell can exceed
the transport from the latter during a peak flood.
The reason for the
difference is obvious, since the glacierized basins contain an active erosive
agent constantly abrading the base rock and in addition bringing previously
eroded material into po sitions from where it can be tran sported away.
In
the non-glacierized basin, weathering is generally the most active agent in
breaking down the bedrock and denudation take s place at a slower rate than
in the glacierized basins.
In the non-glacierized basin at Filefjell remain
deposits dating from the last glaciation are occasionally eroded by stream
action, but the rate of export of such material will only very rarely reach
the amounts of transport that can be observed in glacierized basins.
It is necessary to state this obvious point here, due to questions received
from several of our data users, who are less acquainted with denudational
processes in the areas concerned.

In 1972 the observations will continue in a sub-basin at Filefjell.

Analysis of grain size and mineral composition
of suspended sediment in Norwegian glacier streams 1971
Pre"iously, analyses have been made on material that was originally
collected for sediment transport studie s.
The water samples were fir st
filtered in the Held and then the filter paper plus retained sediment, were
sent to the laboratory for ashing and final laboratory ana1ysis was made on
the ashed materials (Olsen 1972, p. 83).
In 1971 an attempt wa s made to achieve a better analysi s by collecting
suspended material specially for grain size and mineral composition
studies.
The material would then be unaffected by the high temperatures
that had to be applied to previous samples (for the ashing proeedure).
Water was collected every day from the glacier streams and instead of
filtering, the sediment particle s were allowed to settle in a large tank.
The
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clear water was later syphoned off from the tank and the sediments sent to
Oslo for laboratory analysis.
In this study, selected amounts of these
sediments were analysed and comparative studies were also made on ashed
material, obtained from the same glaeier streams.
The mechanical grain size analysis was made, using a nest of standard
sieves, but the mesh size was slightly different from those used previously,
since it was attempted to use a metric system, i. e. the mesh sizes selected
were 4 mm, 2 mm, l mm etc.
A comparison between the old sieve sizes
and the new is given in a table in the Norwegian text.
The finest mesh used was sieve No. 200 (mesh size 0.074 mm).
The
re sults from the se grain size analy se s are plotted in the main table in the
Norwegian text.
The mineral composition analysis was made using a stereo microscope and
the analysis was divided so that material from a given glacier was first
separated in grain size groups before the mineral composition was
determined.
Consequently it is possible to study variations in mineral
composition with regard to grain size for material obtained at the same
glacier during different parts of the summer.
The microscope did not allow reliable mineral analysis of smaller particles,
therefore the mineral composition was studied only for particles larger
than 0.074 mm.
A more thorough study of the finest particles would
require plastic moulding and preparation of thin sections etc. and it was
not possible at this stage to extend the investigations that far.
Results
The grain size analyses show that in general, over 8010 of the collected
material consists of particles smaller than 0.074 mm.
This figure applies
both to the sample s collected in the sedimentation tank and for the sample s
that had been ashed for two hours at 600oC.
Previous analysis made on
sample s collected in 1970 shows similar re sults.
The samples taken in a glacier stream at the glacier front (not after having
passed a lake or a longer river stretch), showed, as expected, a somewhat
higher content of coar ser material.
The percentage of particle s smaller
than 0.074 mm, in this case, is in the order of 70-7510.
The satisfactory determination of the mineral composition of the suspended
sediment in the glacier streams is difficult, it areliable percentage of each
mineral is required.
Such a determination would require a detailed count
of 3-400 single graina of sediment within each grain size group, and resources
were insufficient for this.
It was therefore decided to delineate a certain
area under the microscope, where a fairlyeven distribution of the minerals
seerned to be present.
All grains within this area were then counted and the
percentage distribution of the various minerals was calculated.
The
re sulting figure s give an approximate percentage of various minerala pre sent
according to their volumea.
However, certain errors may be introduced
by the fact that the grains do not have the same form and certain minerals
auch as mica, would eaaily be over-repreaented due to their flat configuration.
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On average 144 single grains were analysed and counted within each grain
size group for each of the sampling places.
Most of the analyses were
made on the previously mentioned Il sedimented" samples, but for comparison
some of the ashed samples were also analysed, whereas in 1970, all the
available material for this kind of analysis had been first ashed in connection
with the sediment transport studies.
The main minerals determined, consisted of quartz, feispar and mica and
the largest particles usually consisted of various rock fragments.
Of all
the grains larger than l mm, 8010 consi sted of rock fragments and only 2010
consisted of pure minerals, whereas on the other hand, among the finest
particles (smaller than 0.125 mm), only 1010 were rock fragments; the
bulk of the particles was pure minerals.
The distribution of rock fragments
in relation to grain size is shown among the illustrations in the Norwegian
text.
Among the above mentioned minerals, quartz is predominant with generally
50-6010 of the mineral grains consisting of quartz.
It was usually white
or translucent in colour, but in some case s some brown and the so-called
smoke quartz was found.
The grains were very angular.
The amount of
feispar is in the order of 10-4010, whereas mica shows variations between
510 up to almost 5010.
For certain grain size groups, particularly at the
glacier front at Engabreen, a large amount of mica was found in August for
the smalle st size group.
Among st the re sidual minerals were pyroxene s
and amphibolites, etc.
Details in the analysis concerning the various sampling places are given in
the Norwegian text.
Conclusion
The hydrological regine of small and highly glacierized drainage basins is
characterized by a short but intense runoff season.
Within the runoff
sea son the magnitude s of discharge vary greatly from day to day, largely
dependent upon the meteorological conditions.
Sediment transport events in glacier streams follow a pattern similar to
that of the discharge, with frequent variations of great amplitude.
There
is however, no straight forward relationship between daily sediment transport
and water discharge.
It is believed that a closer analysis of the substantial
empirical material gathered in connection with the present investigations
ha s the potential for a quantitative expre s sion of thi s relationship by inclu sion
of some stochastic elements.
The data from 1971 shows many similarities with that of previous years.
The violence of glacier stream regimes was well demonstrated during August
in northern Norway when combined floods of meltwater and precipitation
drastically altered the controlling profiles at a number of gauging sites.
At
Trollbergdalsbreen this resulted in the highest measured suspended sediment
concentration, 12,000 mg/l, ever recorded in the total investigation program.
The extreme August weather in northern Norway and a relatively cold summer
in southern Norway had the effect that whereas the northern Norwegian glaciers
yielded record amounts of yearly discharged sediments, the southern Norwegian
glacier s only gave a moderate yield.
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The results of the observations froIn the non-glacierized Filefjell IHD
representative basin, deInonstrate the difference between Inagnitudes of
sediInent transport froIn non-glacierized and glacierized drainage basins.
Clearly non-glacierized high Inountain basins are Inore diversified than the
few observations froIn the Filefjell basin shows, but nevertheless it is
evident that the glacierized basins, containing a very active erosive agent,
in general yield far greater sediInent loads than non-glacierized basins of
siInilar size and elevation.
The table in fig. 28 shows results of the observations frOIn 1971 displayed
together with the results froIn previous years.
FroIn the available observation
record, it is clear that there exists a definite ranking in the aInount of
sediInent yielded per unit area yearly between the individual glacier s when
southern and northern Norway are consided separately.
In southern Norway, Erdalsbreen clearly has the highe st sediInent yield
each year since observations cOInInenced, followed by Austre MeInurubre,
then Nigardsbreen and lastly Vesledalsbreen.
In northern Norway, observations extend for three years only, but it is
evident that there exists a clear ranking order here too.
Trollbergdalsbreen
is by far the highest yielding of the three and in this respect is cOInparable
with Erdalsbreen in southern Norway.
Engabreen follows as nUInber two
and acts Inuch like Nigardsbreen in the south.
In spite of the short
observation tiIne at Hogtuvbreen, this glacier seeInS to be the lowest sediInent
producing northern glacier and in this respect is cOInparable to Vesledalsbreen.
The ranking order of the· glacier s with re speet to sediInent yield/unit area/year,
indicates that there exists certain obvious regularities between the individual
glaciers.
It has been said previously that the glaciers in southern Norway
experience the saIne weather situation alInost siInultaneously and that this is
also the case for northern Norway.
Hence, discharge variations at the
observed glacier s for the run-off season 1971 have been di splayed together
to perInit cOInpari son for southern and northern Norway. FroIn thi s, it iSI
obvious that even over considerable distances, the runoff variations
correlate quite well as a re sult of domination by the same weather situation.
Comparisons of the day to day variations in suspended loads between pairs
of gladers has also brought out regularities worth pursuing.
It looks as
if there are fairly constant short-time relationships in the transport between
pairs of glaciers and that the relationships change in phase with periods of
increasing and decreasing discharge.
Furthermore the short-time
relationships seem to shift between two main trends through the season.
In the data material collected so far in these investigations, there exists
numerous potential possibilities for more advanced analysis.
Most material
has been processed year by year and the attention mainly focussed on single
years in these progress reports.
In the future it is the intention to review
the data in a fuller context to extract more of the information that it doubtless
contains.
It is also necessary to relate this data to other available hydrological,
sedimentological and glaciological data.
This possibility offer s many
interesting courses to pursue.
One po ssible application of the gathered data is to use it in a study where
varve sand varve chronology in recent glacial lake s are inve stigated in the
light of the present sediment transport studies.
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Firstly, the sediment transport data allows a close correlation between data
obtained to gain information about the sedimentation in specific glacier lake s
(Nigard svatn. Engavatn and Ve sledalsvatn) and actual co re s of sediments
from the se lake s.
The inve stigation program until now, contains detailed
information about variations in transport through a number of seasons and
the composition of suspended loads with respect to grain size and mineral
content.
This part of a possible future investigation will hopefully shed
more light on the relationship between varved sediments and the formative
proce s se s.
Secondly, available long -tenn series (up to 100 year 6 duration) of hydrological
observations from glacier streams can be similarly used in connection with
varved sediment core 6 from lakes along the se watercour se s.
Available longterm records of meteorologicalj climatological and glacier fluctuation data
will also be meaningful in thi s context.
The se two points together are meant to indicate how available observation
data should be used to study varved sediments in the light of the proeesses
that give rise to them.
A better understanding of the relationship between
genetie proce s s and re sulting configuation of sedimented material will
facilitate the use of varves in palaeoenvironment predictions, to highlight
conditions during varve formation from when no other pure observation
material is available.
A third point in such a possible investigation would be to make correlations
between varve series from different basins.
The results from the present
inve stigations , indicating simultaneity and a specific ranking with regard
to suspended transports, suggests that such correlation will be fruitful.
In
such a manner the basis for comparative varve chronological studies may be
highlighted, and furthermore varve serie s may give indications about the
conditions of sediment transport in stream cour se s where no direct
observations are carried out.
Finally, knowledge gained in connection with the three first points could be
u sed in the interpreta tion of deep core s from pre sent glacial lake s located
outside the limit of maxirnum glacier advance in historical times, to throw
light on some aspects of recent glacial chronology. e specially for the time
prior to the maximum advance.
It is our hope to gain support for such an inve stigation in the future.
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