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FORORD
Foreliggende rapport er i likhet med tidligere rapporter fra materialtransportundersdkeisene redigert av Tor Ziegler ved Brekontoret, Hydrologisk avdeling.
Siden undersdkelsene av materialtransport i breelver startet i 1967 er studiene
etterhvert utvidet til

~

omfatte flere breelver og analyseprogrammet er blitt

mer detaljert. I 1972 omfattet underSdkelsen hele 8 observasjons stasjoner i
sdr- og nord-Norge. Detaljplanleggingen for konstruksjon av et inntak for brevann under Bondhusbreen ved Folgefonni gjorde at Statskraftverkene i 1972 fikk
en umiddelbar og direkte nytte av undersdkelsene. Spesielt gjaldt dette en undersdkeise av bunntransporten i breelven, og dette er viet en relativt stor oppmerksomhet i rapporten.
o

Arets publikasjon skiller seg ellers ikke særlig ut fra tidligere rapporter i
samme serie. Mange sider ved det betydelige datamateriale som etterhvert er
innsamlet er ennå ikke helt ferdigbehandlet, slik at en del av resultatene m å
betraktes som midlertidige.
Feltarbeidet er utfdrt av et stort antall assistenter, spesielt m å nevnes studenter fra Univer sit Y of Ea st Anglia som utfdrte arbeidet vederlag sfritt. Vi
skylder alle stor takk. Forskningsingenidr S. R. Ekman, Naturgeografiska Institutionen ved Stockholms Universitet har viderefdrt m å lingene av deltautvik!ingen i Nigardsvatn og konstruktdr H. C. Olsen forest å r fortsatt behandlingen
av kvalitative analyser av sedimenter og bergartsmateriale. Tegner B. Braskerud, fru E .Khan og fru A. Hertzberg takkes for hjelp med den tekniske fremstillingen av rapporten. Det svenske naturvitenskapelige forskningsråd bidro
til undersdkeisene ved å yte midler til Zieglers arbeid. Undertegnede er prosjektleder for undersdkelsene.
O slo i april 1974
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INNLEDNING
Materialtransportunder sokelsene i nor ske brevas sdrag utfore s i et samarbeid
mellom Norge s Vas sdrag s- og Elektri sitetsve sen og Naturgeografi ska Institutionen ved Stockholms Univer sitet. Den ve sentlig ste del av datainnsamlingen bekostes av NVE. Personell fra Stockholms Universitet forestår bearbeidelse av
disse data. Undersokelsene har både et praktisk og et vitenskapelig siktemål.
Praktisk vil man gjerne bringe på det rene hvilke problemer materialtransporten i brevas sdrag kan skape i forbindelse med vannkraftutbygging i nedbor sområder med betydelig bredekning. Vitenskapelig er man interessert i å studere
de pro se s ser som virker utformende på landskapet, i denne sammenheng breene s
erosjon samt den fluviale transport og avsetning av breerodert materiale.
I begge tilfeller er det av interesse å få oversikt over mengde, sammensetning
og variasjoner i transporten av breerodert materiale innenfor bredekkede nedborfelt. Videre er det av interesse å få rede på bakgrunnen for forskjeller og
likhetspunkter i disse faktorer fra sted til sted. Undersokelsen sikter mot å
avklare dis se spor smål.
Samarbeidspro sj ektet

II

Materialtransportundersokelser i Nor ske brevas sdrag"

korn igang ved 3 breer i Sor-Norge i 1967. Frem til 1972 er undersokelsene
gradvis blitt utvidet til å omfatte et stbrre antall breer enn da programmet tok
til, og nå utfOres undersokelser ved ialt 8 breer. I tillegg ble det i 1972 foretatt
en undersokelse i Filefjell representative IHD-område for å kunne gjore en
sammenligning med brefrie hoyfjellsnedborsfelt.
Kartet på side 5 viser beliggenheten av prosjektets observasjonsstasjoner. Ved
de fleste av de breer der det foregår materialtransportundersokelser utfores
også mas se balanse studier og meteorologi ske observasjoner. Re sultatene fra
rna sse balanseunde rsokelsene publi seres separat, se tidligere utgitte rapporter:
"Glasiologiske undersokelser i Norge". Forskjellige bretyper i ulike geologiske
og klirnatologiske forhold er representert i undersokelsene. Hver observasjonsstasjon er bemannet med en eller flere studenter i storstedelt:ln av avrennings3esongen, d. v. s. vanligvis fra begynnelsen av juni til begynnelsen eller midten
av september. Grunnlaget for materialtransportundersokelsene er innsamlede
--annprover og observa sjoner av vannforingen i brevas sdragene, de fleste steder
ved hjelp av limnigraf. Vannprovene tas i l-liters plastflasker nedenfor turbulente strekninger i breelvene nær brefronten. Ved tre av de undersokte brevassdrag er dette provetagningsted samtidig beliggende ved innlopet til et vann. I
disse tilfeller tas det også prover ved utlopet av vannene. Prover tas under normale forhold 5 ganger dognlig, men når det er sterkt stigende vannforing eller
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flom, tas provene hver time.
Provene tas med flaskens åpning vendt opp mot vannstrommen slik at den fylles
i lOpet av noen sekunder, men tas oyeblikkelig opp når den er fylt med vann.
Alle filtrerte prover tildeles et identifikasjonsnummer, og sendes deretter til
laboratoriet i Oslo for brenning og veiing.
På grunn av den store datamengden som hvert år innsamles, overfores stor steav de observerte data til hullkort slik at det er mulig å benytte EDB-teknikk i
beregning sarbeider og sammen stillinger.
I likhet med tidligere år er det hensikten med nærværende rapport å referere
resultater fra de lOpende undersokelser. Massetransport-beregningene presentere s derfor stort sett på samme måte som tidligere. En del be skrivelser av
breene og måle stedene etc. er inntatt i tidligere rapporter og er derfor ikke
gjentatt denne gang. Hvert år utfores det enkelte spesielle undersokelser, eller
nye stasjoner opprettes. I slike tilfeller er det gitt en noe fyldigere omtale.
I 1972 ble Bondhusbreen innlemmet som en ny observasjonstasjon i undersokelsene. Ved denne breen er det lagt spesielt stor vekt på bunntransportundersokeIser. I forbindelse med et subglasialt vanninntak må det nemlig skaffes opplysninger for å belyse de problemer bunntransporten kan skape i inntakstunnellen. Undersakeisen er den mest detaljerte i prosjektprogrammet hittil m. h. t.
bunntransportundersokelser, og den danner et viktig supplement til de studier
som allerede er igang ved ovrige observasjonsteder, spesielt deltaundersokelsene i Nigardsvatn (se Ekman, 1970).
Ved flere tidligere anledninger er metodi ske spor smål ved materialtransportundersakeisen blitt behandlet. Det me st omfattende samlede bidrag er levert
av Andersson og Lunden (1972). Metodikken kan belyses på en rekke måter og
en håper i nær fremtid å kunne gå mer systematisk til verks i dette spor smålet
for å gi en bedre oversikt over metoden. Dette har betydning som bakgrunn for
bedammeisen av målere sultatene i nærværende rapport.
I 1972 ble det utfart parallell provetagning ved to separate måle steder i Erdal selven og transporten ble beregnet uavhengig for de to stedene. En redegjorelse
for dette forsoket er gjort under kapitlet om Erdalsbreen. Likeledes er en tilsvarende under sakeise ved Ve sledalsbreen referert i samme kapitel. Di s se
undersokelser viser til en viss grad hvilken pålitelighet som kan oppnås når
observasjonene utfore s etter det oppsatte monster.
Vannforingsberegningene er muligens den storste feilkilden i forbindelse med
undersakeisene . Problemet med å oppnå pålitelige vannforing sdata i elver der
det stadig foregår profilendringer illustreres med eksempler i kapitlet om
Vesledalsbreen.

8

For å skaffe grunnmateriale til en nærmere undersokelse av forholdet mellom
berggrunnen og det breeroderte materiale som fore s i elvene er det satt igang
en del geologiske undersokelser ved breene. Et geologisk kart med beskrivelse
fra Trollbergdalsbreen presenteres som et eget kapitel i rapporten.
Undersokelsene er sentrert om transport av suspendert materiale i breelver.
Storste partikkelstorrelse i det materiale som innsamles varierer en del fra
sted til sted med elvens turbulensgrad og vannforing. Av praktiske grunner
sortere s alle korn storre enn 0,5 mm ut av provene, slik at den ovre grense
for kornstorrelser som regnes for suspendert er satt til 0,5 mm diameter.
Dette er i overenstemmelse med standarden brukt ved en del under sokelser i
andre land (Iowa Inst. of Hydr. Res. 1941).
I nærværende rapport legges det ellers en viss vekt på sammenligninger av avrenning og sediment-transport mellom for skjellige breer. Likhetspunkte r i forlopet og samtidigheten i hendelsene menes særlig å kunne ha betydning for tolkningen av sedimentlagrekker fra proglasiale vann. Av den grunn tas det også
med en oversikt over sommerens storskalige vær- og avrenningsforhold i innledningskapitlet for breene innen hver av de to landsdeler.

9

MATERIALTRANSPORTUNDERSOKELSER VED BREER I SOR-NORGE, 1972

Sammenfattende be skri velse
I 1972 fortsatte observasjonene ved 3 utlopere av Jostedalsbreen; Nigardsbreen
(ca. 40 km 2 ), Vesledalsbreen (4 km 2 ) og Erdalsbreen (Il km 2 ), samt i Jotunheimen ved Austre Memurubre (9 km 2 ). Observasjonsrutinen har fulgt samme
monster som tidligere eir. For en mer detalj ert be skrivelse av dis se breene
vises til tidligere eirs rapporter.
Foruten de ovennevnte breer ble det i Sor-Norge utfort materialtransportundersokelser ved Bondhusbreen (12 km 2) som er en vestlig utlaper av Folgefonni. I
forbindelse med et subglasialt vanninntak ved Bondhusbreen er Statskraftverkene
intere s sert i ei bringe pei det rene arten og storreisen av materialtransporten i
breelven. Ettersom undersokelsene ved Bondhusbreen er nye av eiret feir disse
en mer fyldig omtale enn de ovrige under sakte breer.
Vær- og vannforingsforholdene gjennom avrenningsesongen
I rapporten for forrige eir (Ziegler 1973, s. 12) ble det vist til hvordan de storskalige svingninger i værsituasjonen over den bredekte del av landsdelen reflekteres med en viss samtidighet i vannforingsvariasjonene i breelvene. For
ei gi en samlende oversikt av vannforingsforholdene gjennom sesongen 1972 presenteres innledningsvis en redegjarelse for viktigere hendelser i værsituasjonen
i lOpet av avre!U1ingssesongen. Pei neste side vises en diagrammatisk sammenstilling av vannforingsvariasjonene observert ved de undersokte breer 1972.
Den omtalte samsvarighet i avlopsvariasjonene kommer tydelig tilsyne i diagrammet.
Forut for avrenningsesongen var det en forholdsvis nedborrik host og i breomreidene i Sor-Norge falt denne nedboren som sno. Vinterakkumulasjonen var omtrent normal i de vestlige breomreider, litt over normal i det aller vestligste.
Avrenningsesongen tok til i begynnelsen av juni etter at et lavtrykk ved Island
fra si st i mai dirigerte en fuktig sarve stlig luftstrom inn over landsdelen. Denne værsituasjonen vedvarte storstedelen av juni i Sor-Norge .. Lufttemperaturen
holdt seg under det normale for meineden. Pei Fanareiken som kan regne s ei være
representativ for hoyder over 1700 m, var dognmiddeltemperaturen over frysepunktet bare i to korte perioder, tidlig og midt i meineden. I disse periodene
falt det mye nedbor i fjellomreidene, og dette foreirsaket forholdsvis store vannforinger i mange breelver.
I meinedskiftet ga virkningene av et hoytrykk i Barentshavet varmere vær samtidig med at det falt en del nedbor i hoyfjellet og avrenningen fra breene akte til
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relativt store verdier. Mot midten av måneden for skjbv hbytrykket seg sbrover
og hadde en utlbper over Sbr-Skandinavia, mens lavtrykket ved Island trakk seg
vest- og nordover. Fravær av nedbbr i midten av juli gjorde at vannfbringene i
breelvene avtok i forhold til tidligere i måneden selv om det var varmt. Henimot
slutten av måneden kom fuktige og ustabile luftmasser inn over landsdelen med
kjbligere vær og nedbbr. En ny vannfbringstopp opptrådte i brevassdragene i
forbindelse med denne nye værsituasjonen i slutten av juli.
En rekke nedbbrområder som passerte inn over landet mellom et hbytrykksystem over Russland og lavtrykket over Island preget værsituasjonen i det meste
av august. Forhold svis store nedbbrmengder tidlig i måneden fbrte til en vannfbringstopp som ved flere breer var årets stbrste. Resten av måneden avtok
vannfbringene fra breene til et moderat nivå. I slutten av august bygde det seg
opp et hbytrykk over Skandinavia og dette ga varmere vær uten å fbre til noen
særlig bkning i avrenningen fra breene.
I stbrstedelen av september var det et hbytrykk over Sbr-Norge, men det var
kaldt vær i hele landsdelen. Målinger på Fanaråken denne måneden viser bare
åtte dbgn med middeltemperatur over

oOe.

Det falt lite nedbbr og avlbpene fra

breområdene ble moderate. Det samme var tilfelle for oktober, men mot slutten av måneden skiftet været og det falt mye nedbbr på ve stiandet. På breene
falt denne nedbbren som snb. Vinteren var uvanlig mild, men det har neppe
vært noen særlig avrenning fra breområdene i vintermånedene. Avlbp aven
slik stbrrelse at det fbrte til materialtransport forekom i Sbr-Norge bare mellom begynnelsen av juni og midten av september. Alt i alt var avrenningen fra
breområdene i 1972 nær det "normale", uten rekordartede hendelser av noe
slag.
Generell kommentar til årets observasjoner
Observasjonsesongen ved breene i Sbr-Norge varte fra begynnelsen av juni til
begynnelsen av september. Derved ble den vesentlige del av materialtransportsesongen dekket med observasjoner. Observasjonene fra undersbkelsestedene
viser god kvalitet uten avbrudd av betydning i måleseriene. De fleste vannmerker har vært kontrollert. Beregning sgrunnlaget for årets data er på dette grunnlag tilfredstillende .
Fig. 2

Diagrammet viser en sammenstilling av observerte dbgnvannfbringer
i 1972 ved de undersokte breene i Sor-Norge. Sammenstillingen demonstrerer hvordan vannfbring svariasjonene stbrrelse sme s sig fblge s
ad innenfor landsdelen.
The diagram shows daily discharge variations at observed glaeiers in
Southern Norway 1972. Note the corre spondenee in discharge variations between the individual glaciers through the season within this
geographical area.
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Nigardsbreen
Innledning
Undersokelser i vassdraget fra den ca. 40 krn
i

2

store Nigardsbreen har pågått

NVE' s regi siden 1968. Tidligere år s resultater er referert av Tornås (1969),

Ekman (1970 & 1972) og Ziegler (1973). I undersokelsesprogrammet inngår
studier av transport av suspendert materiale, bunntransport, sedimentasjon og
vannforing svariasjoner . NVE utforer i tillegg masse balanse-, bevegelse s- og
meteorologiske observasjoner på breen og resultatene av disse refereres som
nevnt separat.
Observasjons stasjonen var bemannet fra 3. juni til 11. september mens limnigrafen i Nigardsvatnet også registrerte vannforinger i avrenningsesongen utenom ovennevnte observasjonsperiode.
Transport av suspendert materiale ble under sokt med regeime s sig provetagning
2
gj ennom hele sesongen ved innlOpet til det ca. l km store Nigardsvatn kort
nedenfor brefronten, og ved utlopet av vannet. Det ble tatt prover både for massetransportberegninger og kornstorrelses / mineralanalyse. Forskjeller mellom
provene tatt ved innlopet og utlopet gir informasjon om sedimentasjonsforholdene
i vannet.
Fig. 3

Nigardsbretungen med vannet
i forgrunnen. I 1972 fortsatte
fronten sin tilbaketrekning
ytterligere 50 m. Breporten
skiftet po sisjon fra venstre
til hoyre side av fronten.
The tongue of Nigardsbreen
with the lake in the foreground.
The terminus experienced continued reces si on throughout the
season by approx. 50 metres.
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Bunntransporten og sedimentasjonen av grovt materiale ble under sakt ved målinger av pålagring på deltaet i vannet. Opplodding ble foretatt langs en rekke
profile r ved se songens begynnelse og slutt.
Vannforingsobservasjoner ble foretatt regelmessig ved et vannmerke og samtidig ble vannstanden som nevnt registrert på en limnigraf som står nær utlopet av Nigardsvatnet.
Bildet i fig. 3 viser brefronten av Nigardsbreen i juli 1972. Fronten er fortsatt
i ferd med å trekke seg tilbake tiltross for at breens nettobalanse surnmert
siden hosten 1961 har vært positiv med en okning på hele 4,16 m vannekvivalenthoyde (tenkt jevnt fordelt over hele breens areal). Fra 1971 til 1972 har
brefronten gått tilbake ca. 50 m og breporten har skiftet posisjon fra sydsiden
til nordsiden av dalen. Med den positive nettobalanse i det siste decennium burde en kunne vente seg stagnasjon eller endog et fremstat av brefronten når reaksjonen av de positive baJ.anseår har fått tid til å forplante seg ned til fronten.
I historisk tid har brefronten fluktuert meget og breen har gjennomgått betydelige volumendringer (se Fægri, 1933, og Ander sen & Sollid, 1971). Dis se endringer har utvilsomt hatt sin virkning på breens eroderende evne til for skjellige tider og det skulle være interessant å bringe på det rene hvilket forhold
transportene målt innenfor tidrommet av nærværende undersakeise har til
breens forhistorie.
Resultat
Diagrammene i fig. 4 viser resultater av observasjoner og beregninger fra
Nigardsvatn 1972. Overst vises meteorologiske parametre målt ved vannet,
dagnlige middeltemperaturer som en kurve i sort, midlet av den dagnlige nedbar målt i to nedborrnålere av typen "Pluvius 11 som blå soyler.
I diagrammet nedenfor viser den blå kurven beregnede dagnlige vannfaringer
fra vannstandsregistreringene i Nigardsvatn. De åpne soylene 'viser målte
mengder av suspendert materiale fart inn i vannet.
I likhet med tidligere år er det god overenstemmelse mellom de meteorologiske
parametre og avrenningen. Værsituasjonene som har vært opphav

til varia-

sjonene i avrenningsforlopet gjennom sesongen er beskrevet i innledningen til
omtalen av breene i Sor-Norge.
Ingen av flommene i lopet av året kan karakteriseres som ekstreme. Påliteligheten av vannforingsberegningen skulle derfor være god. Vannprovetagningen
ved provestedene er gjennomfart regelmessig og uten avbrudd. Ved utlopet er
3 provetagninger utfart hvert dagn og ved innlopet som regel 5 eller fler. Derved er de vesentlige konsentrasjonsvariasjoner i vassdraget godt dekket.
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Diagrammet overst viser dognlig nedbor (blått) og dognmiddeltemperaturer (sort) målt i lOpet av observasjonse songen ved Nigardsvatn
1972. Nedenfor vises dognlige vannforinger (blått) målt ved utlopet av
Nigardsvatn og den dognlige suspenderte sedimenttransport ved innlopet og utlopet (sort). Forskjellen mellom de to sistnevnte soylerekker
gir et inntrykk av vannets effektivitet som sedimentasjonsbasseng.
The upper diagram shows daily precipitation (blue) and daily mean air
temperature s (black) at Lake Nigardsvatn through the observation season 1972. Below, day to day variations in water discharge (bIue) from
the lake and suspended 10ads entering and leaving the lake (black) are
shown. The latter two give an impression of the lake's trap efficiency.
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Innenfor observasjonsperioden 3/6 - 11/9 er det beregnet at ca. 170 . 10 6 m 3
vann og Il 250 tonn finmateriale passerte fra breen inn i vannet. Transporten
ut av vannet i samme periode var ca. 3 250 tonn. Det vil si at ca. 70'10 av alt
finmateriale som ble fort inn i Nigardsvatnet sedimenterte der. Tidligere har
en funnet at sedimentasjonsandelen har variert mellom 70 og 85% i Nigardsvatn.
Storste målte dogntransport inn i vannet, 630 tonn, fant sted den 29/6 i forbindelse med at hoytrykket i Barentshavet (se innledningen) dirigerte varmere luft
inn over landet astfra og farte til betydelig akning i avrenningen fra breene i
.
N'19ar d'"
2 16 . l 0 6 m 3 vann gjennom
S ar- N orge. Samme d ogn passerte,
sJoen.
Stor ste målte konsentrasjon av suspendert materiale dette dagn var .550 mg/l.
Årets starste dognvannfaring, 3,12 . 10 6 m 3 , fant sted 7/8. I forbindelse med
denne flommen var transporten av finmateriale 590 tonn.
Forut for den 3/6, da observasjonene tok til, forekom det neppe vannforinger
eller transporter av særlig betydning til Nigardsvatn. Heller ikke etter den
11/9, da observasjonene ble avsluttet, har det vært flommer av betydning.
Utenom observasjonsperioden i 1972 har det neppe gått mer enn 250 tonn finmateriale fra breen inn i vannet. Den totale finmaterialtransport fra Nigardsbreen 1972 ble derved ca. Il 500 tonn.
Pålagringsmålinger utfart på deltaet av Ekman i 1972 Vlser at det har funnet
sted en akkumulasjon av grovmateriale (> O, 5 mm diameter.) tilsvarende ca.
16000 tonn. Av den totale sedimenttransport i 1972 var derved bunntransportandelen stor st.
Nærmere under sokelse av måleresultatene fra 1971 viser at akkumulasjonsberegningene for dette år var feil. Etter nye beregninger var grovmassepålagringen i 1971 ca. 3 600 tonn, betydelig mindre enn transporten av suspendert materiale samme år.
Den totale sedimenttransport fra Nigardsbreen i 1972 var ut fra foreliggende
måleresultater i storrelsesordenen 27500 tonn, hvilket tilsvarer en fjerning av
et 0,34 mm tykt lag breeroderte sedimenter jevnt fordelt over breens underlag.

Vesledalsbreen
Innledning
Undersoke1ser av vannforing og transport av suspendert materiale ved Vesledalsbreen har pågått hver sommer siden 1967. I vassdraget foran den 4 km 2
store breen er det opprettet 3 provetagningsteder (se fig. 5). Provested A ligger umiddelbart foran brefronten og her er et vannmerke installe rt.
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Provene fra måle sted A danner grunnlag for bestemmelse av materialtransporten fra breen. Provene fra prove stedene B og C ved inn- og utlopet av det
O, O16 km 2 store Vesledalsvatn, der det står en limnigraf, bruke s til å bestemme sedimentasjonsandelen i vannet. Materialtransporten ved prove sted B er
den samme som ved A (se Ziegler 1972, s. 37) mens mengden som passerer

C er det som er igjen etter at sedimentasjon har funnet sted i vannet. I 1972
ble sedimentasjonsandelen be stemt på grunnlag av to og to prover tatt samtidig
ved vannets innlop og utlop hvert dogn.
Observasjons stasjonen var bemannet fra 6. juni til 31. august 1972. Gjennomsnittlig 5 vannprover ble innsamlet dognlig ved Vesledalsbreens provested A,
men under flomforhold ble det tatt timeprover. Rutineobservasjonene ved Vesledalsbrefronten er samvittighetsfullt utfort, men på grunn av to profilendringer
ved vannmerket i lOpet av sesongen er vannforingene for 1972 blitt beregnet for
store, og mengden av transportert materiale likeså.
Resultat
Diagrammene i fig. 6 viser resultater av observasjoner og beregninger fra
Vesledalsbreen 1971. De hori sontale aksene er identi ske slik at de for skjellige
kurver lett kan sammenholdes.
Det ovre diagrammet vi ser dognlige middeltemperaturer målt ved brefronten
Fig. 5

Vesledalsbreen med Vesledalsvatn i forgrunnen. Punkt
A viser provetagningstedet
ved brefronten, B og C
provetagning stedene ved henholdsvis innlop og utlop av
Ve sledalsvatn.
Vesledal s br e en wi th the lake
in the foreground. Point A
shows the sampling site at
the glacier front, B and C
the sampling sites at the
inlet and outlet of the lake.
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Diagrammet overst viser dognlig nedbor (blått) og dognmiddeltemperaturer (sort) målt ved Vesledalsbreens front i 1972. Nedenfor vises
beregnede dognlige vannforinger (blått) og su spenderte materialtransporter (sort) fra breen gjennom observasjonsesongen. To profilendringer ved vannmerket i lopet av sesongen medforer at de beregnede
verdier blir for store. En korreksjon basert på sammenligninger med
Erdalsbreens vannforingsforhold gjennom sesongen er utfart (se teksten).
The upper diagram shows daily precipitation (blue) and daily mean air
temperature s (black) observed at the snout of Vesledalsbreen 1972.
Below, computed water discharge (blue) and suspended loads (black)
from the glacier are depicted. Due to changes in the stream gauge
control during the season, the computed values are exaggerated. Correction of the data has been carried out by comparison with data from
Erdalsbreen.
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fremstilt som en kurve i sort. Midlet av den dognlige nedbor målt i to nedbarmålere av typen "Pluvius " ved samme måle sted er vist som soyler i blått.
I diagrammet nedenfor viser den blå kurven beregnede dognlige vannforinger
ved brefronten mens soylene i sort viser beregnede dognlige transporter av
suspendert materiale. Som nevnt ovenfor medforte profilendringer ved vannmerket i lopet av 1972 at de beregnede verdiene vist i diagrammet blir for
ERDALSBREEN / VESLEDALSBREEN
Correlation between daily discharge 1971-72
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Fig. 7

Scatterdiagrammet viser forholdet mellom beregnede dognvannforinger
ved Erdalsbreen og Vesledalsbreen i 1971 og 1972. I 1972 var beregningene fra begge steder pålitelige (sort). I 1972 oppsto to profilendringer ved Vesledalsbreens vannmerke som medforer at beregnede
vannfOringer ved Vesledalsbreen overdrives (blått og rodt). Diagrammet
er brukt som grunnlag for en korreksjon av de beregnede verdier for
vannforing og transport fra Ve sledalsbreen i 1972 (se teksten).
The scatterdiagram shows the re1ationship between computed daily water
discharges at Erdalsbreen and Vesledalsbreen for 1971 and 1972. Discharge figures from 1971 (black) are re1iable for both p1aces while
change s in the gauging control at Vesledalsbreen in 1972 led to an exaggeration of the computed discharge from this glacier (blue and red).
The diagram form s a basi s for corrections that have been app1ied to the
results from Vesledalsbreen 1972.
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store. I det etterfolgende er det gjort en vurdering av hva den virkelige transporten fra breen i 1972 kan ha vært.
For å få et grunnlag for denne vurdering ble det gjort en sammenligning mellom
dognlige vannforinger målt ved Vesledalsbrefronten og Erdalsbreen i form av
et scatter-diagram, se fig. 7. Som utgangspunkt er det nyttet et tilsvarende
diagram for 1971 (se Ziegler, 1972 s. 24) der punktene er vist i sort. For 1971
var det god overenstemmeise mellom dognvannforingene ved de to breene. For
perioden 6/6 - 1/7 1972, vi ser punktskaren (rode ringer) at de beregnede verdier basert på samme vannforingskurve som i 1971 gir en !:.Y. (nærme st lineær)
relasjon mellom avrenningene fra de to breene. Den nye relasjon skyldes trolig en profilendring ved Vesledalsbrefronten i forbindelse med flommen for
10. juni og medforer at vannforingene fra Vesledalsbreen i denne perioden ble
beregnet for store og derfor må reduseres med gjennomsnittlig 5010. Den 1/7
opptrådte en ny flom som forte til nok en profilendring . Punktskaren som gjelder etter denne datoen er plottet med blå kryss og viser stort sett samme relasjon som for 1/7 for små vannforinger, mens middels og store vannforinger
bare behover reduseres med 10 - 30'70. Beregningene fra Vesledalsbreen er redusert i henhold til ovenstående for å anslå sannsynlig avrenning og transport
for sesongen 1972.
6 3
Innenfor observasjonsperioden 6/6 - 31/8 gikk det ca. 11, 8 . 10m vann og
290 tonn finmateriale forbi måle stedet ved brefronten. Anslagsvis den samme
materialmengde passerte inn i Vesledalsvatn. Innlops/utlopsprovene fra vannet
viser at sedimentasjonsandelen i vannet i 1972 var ca. 32'70. Dette stemmer bra
overens med tidligere års observasjoner. Ca. 200 tonn finmateriale er derved
transportert videre ut av Vesledalsvatn i 1972.
Observasjonsesongen 1972 dekker det vesentlige av avrenningsesongen. Målingene tok til samtidig med at transportene begynte. Etter målesesongens
slutt opptrådte det en moderat flom rundt 10. september. Senere avtok vannforingen sterkt og ga ikke transpo:;:ter av betydning fra Ve sledalsbreen. Den
totale transport av su spendert materiale fra breen i 1972 var i storrelse sorden
300 tonn. Regner en andelen av bunntransport å være det samme som antatt
for tidligere år, ble totaltransporten fra Vesledalsbreen i 1972 i storrelsesordenen 400 tonn, hvilket tilsvarer en fjerning av breerodert masse på ca.
0,05 mm jevnt fordelt over breens underlag.
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Erdalsbreen
Innledning
Ved Erdalsbreen har materialtransportundersokelsene også pågått siden 1967.
2
Denne 11 km store breen er den nærmeste sydlige nabo til Vesledalsbreen
(se fig. 8). I vassdraget foran Erdalsbreen er det opprettet et vannmerke der
vannprover tas 5 ganger dognlig og danner grunnlag for beregning av transporten fra breen.
Observasjonstasjonen var bemannet fra 5. juni til 5. september. Provetagningen
gjennom sesongen har vært meget god, uten avbrudd og med alle flommer godt
dekket med time sprover. Det be stemmende profil for vannmerket ved brefronten har holdt seg stabilt og samme vannforingskurve ble benyttet i 1972 som i
1971. Hele sesongen har parallell provetagning vært utfort ved to provetagning ssteder beliggende 100 m fra hverandre langs elven fra brefronten.
Fig. 8 viser et flyfoto tatt i området over Erdalsbreen og Vesledalsbreen. Bildet gir et inntrykk av breene s stbrrelse og hvordan de ligger i forhold til hverandre. Begge ligger innenfor samme bergartskompleks. Tidligere års undersokelser har vist at Erdalsbreen avgir de stor ste sedimentmasser pr. arealenhet av de undersokte breene. Vesledalsbreen avgir derimot minst. Senere målinger av Erdalsbreens hastighet viser at breen beveger seg betydelig fortere
enn Vesledalsbreen. Stbrste hastighet er målt i breens midtre deler og er ca.
60 m pr. år (forelOpig verdi) mens derimot Vesledalsbreens stbrste hastighet
er ca. la m pr. år. Hastighetsforskjellen bidrar uten tvil til at Erdalsbreens
sedimentproduksjon er storre enn Vesledalsbreens. Noen fullstendig forklaring av forskjellen i målt sedimentproduksjon i undersokelsesperioden gir denne hastighetsfor skj ellen neppe.
År saken til de store for skjeller mellom breenes sedimentproduksjon er ikke
enkel. Et av siktemålene ved undersokelsen har vært å prove å belyse årsakene
til disse forskjeller. Senere håper vi ;l få tid til en mer fullstendig oppsummering av bakgrunnsmaterialet for en belysning av problemet. I denne sammenheng er Erdalsbreen interessant ved at den til stadighet har en ekstremt stor
sedimentproduksjon. Det kan nevnes at en rekke bergartsprover ble tatt ved
både Erdalsbreen, Vesledalsbreen og de ovrige undersokte breer for å utfOre
sammenliknende mekaniske styrkeprover.
Resultat
Diagrammene i fig. 9 viser resultater av observasjoner og beregninger fra
Erdalsbreen 1972. De hori sontale aksene er identiske slik at de for skjellige
kurver lett kan sammenholdes.
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Fig. 8

Flyfoto av området Erdalsbreen/ Vesledalsbreen. Disse nabob r eene
er de mest forskjellige av alle breer som inngår i undersokelsene
hittil, m. h. t. sedimentproduksjon. (Foto, Wideroe, Oppg. 1833,
bilde Nr. G 19).
Aerial photo showing Erdalsbreen and Vesledalsbreen. These neighbouring glaciers show the greatest difference of all glaciers that
were inve stigated with regard to sediment production.

Det ovre diagrammet viser dognlige middeltemperaturer målt ved brefronten
fremstilt som en kurve i sort. Midlet av den dognlige nedbor målt i to nedborrnålere av typen "Pluvius" ved samme måle sted er vist som soyler i blått.
I diagrammet nedenfor viser den blå kurven beregnede dognlige vannforinger
ved brefronten mens soylene i sort viser beregnede dognlige transporter av
suspendert materiale.
Observasjonsesongen ved Erdalsbreen dekker, i likhet med de tidligere beskrevne breer, den alt ve sentlige del av transportsesongen.
6 3
Innenfor observasjonsperioden 5/ 6 - 5/ 9 er det beregnet. at ca. 29 . 10 m
vann og 7300 tonn finmateriale passe:rte i elven ved målestedet foran brefronten. Stor ste m å lte dogntransport, 470 tonn, fant sted den 2/ 7 i forbindelse med
den værsituasjon som ga årets st6rste transport ved Nigardsvatn og Vesledals6 3
dalsbreen. Dette dogn var vannfOringen 0,84 . 10 m . Årets st6rste transport
ved Erdalsbreen var derved adskillig mindre enn den som ble målt under ekstreme avrenningsforhold tidligere år. Storste dognavrenning ved Erdalsbreen,
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0,88 . l 06m 3, ble registrert den 9/8. I forbindelse med denne flommen var
finmaterialtransporten ca. 430 tonn.
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Diagrammet overst viser dognlig nedbor (blått) og dognmiddeltemperaturer (sort) målt i observasjonsesongen ved Erdalsbreen 1972. Nedenfor vises dognlige vannforinger (blått) fra Erdalsbreen og den dognlige
suspensjonstransport (sort) ved brefronten.
The upper diagram shows daily precipitation (blue) and daily mean air
temperatures (black) at Erdalsbreen for the observation period 1972.
Below day to day variations in water discharge (blue) and suspended
load (black) are shown.
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Utenom observasjonsperioden har det ikke funnet sted transporter av særlig
betydning i 1972, neppe mer enn 200 tonn tilsammen. Den totale suspenderte
transport fra Erdalsbreen 1972 var derved i stdrrelsesorden 7500 tonn. Regner en at grovmassetransporten i Erdalselven tilsvarer en andel på 30'10 av
finmaterialtransporten, blir totaltransporten fra Erdalsbreen i 1972 ca.
la 000 tonn. Dette tilsvarer en erosjon av ca. 0,45 mm, jevnt fordelt over hele
breens berggrunnsunderlag.
Sammenligning av uavhengige observa sjonsrekker ved Erdalsbreen og Ve sledalsbreen
Som nevnt innledningsvis ble det hele sesongen utfart parallell pravetagning
ved to pravesteder ca. 100 m fra hverandre langs elven fra brefronten. Disse
to uavhengige observasjonsrekker har vært brukt som grunnlag til å beregne
ERDALSBREEN

1972
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Scatterdiagram som viser overenstemmeisen mellom beregnede suspenderte materialtranspor ter fra Erdalsbreen 1972 observert ved to
forskjellige pravetagningsteder langs breelven. En regresjonsanalyse
av de to observasjonseriene viste at korrelasjonskoeffisienten mellom
de to seriene var O, 991. Standardfeilen på målingene var Halge analysen 0,014 tonn pr. dagn.
Scatterdiagram showing the correspondence between computed daily
suspended loads from Erdalsbreen 1972 observed at two separate
sampling sites a10ng the river. Regression analysis shows a correlation coefficient of 0,991 between the two series. According to the analysis the standard error in the measurement is 0,014 tons per day.
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d6gnlige transporter gjennom hele se songen. Summert ga beregningene for det
6vre pr6vestedet en total transport på 7438 tonn for hele observasjonsesongen
mens resultatet for det nedre provestedet var 7 195 tonn for samme tidsrom.
M. a. o. viser de to må1eseriene summert,meget god overenstemmeise. Fig.
10 viser dognlige transporter beregnet for de to provestedene ved Erdalsbreen
plottet mot hverandre i et scatterdiagram. DiagramITlet vi ser en god sentral
tendens med bare få

II

slengere" av beregnede dogntransporter beliggende

langt fra regressjonslinjen for dataene. På grunnlag av den gode overensteITlmeIse diagrammet synes å indikere ble det utfort en regresjonsanalyse på de
to beregnede dogntransportserier. Dette ga en korrelasjonskoeffisient på hele
0,991 og en standardfeil på 0,014 tonn pr. dogn. En tilsvarende analyse utfort
på to uavhengige observasjonserier med dogntransporter i 1970 ved Vesledalsbreen ga en korrelasjonskoeffisient på 0,989 og en standardfeil på O, OIl tonn
pr. dogn. Dis se to under sokelsene er langt fra å være et utfyllende grunnlag
for bedoITlmelse av alle måletall for dogntransporter gj engitt i denne rapport,
ITlen indikerer likevel at en hoy pålitelighetsgrad kan oppnås. Dette forutsetter
at observasjonene utfores på en slik ITlåte at man f. eks. tar spesiell hensyn
til vannforingsvariasjoner og avpasser provetakingen etter denne (m. a. o. tettere provetaking ved stigende vannforing o sv. ).
Austre Memurubre
Innledning
Unders6kelser av vannforing og transport av suspendert materiale ved denne
9 km 2 store bre i Ost-Jotunheimen har pågått siden 1967. Observasjonstedet,
der det er installert en sommerlimnigraf, ligger ca. 1,5 kITl nedenfor brefronten på et sted der alle elvelopene fra breen er saITllet. Strekningen mellom
breen og observasjonstedet er dekket ITled et betydelig lag av ukonsoliderte
losmasser. Elvelopene fra brefronten renner gjennoITl disse og det kan fra tid
til annen forekomme erosjon i lOsmassene. De utvaskede ITlassene transporteres
bort med breelven og kommer i tillegg til transporten av masser som har sin
opprinnelse i området under breen.
I fig. 11 vises et foto med et parti av breelven ca. 3 kITl nedenfor Austre Memurubres front, etter samlopet med elvene fra Vestre Memurubre. På den strekningen av vassdraget som vises på bildet er elven godt nedskåret i en bergterskel. Denne canyon bærer tydelig spor av at breelven er sterkt materialbelastet, idet veggene og elve16pet består av jettegryter og slarnpolerte fluviale
former. Ytterligere l km nedover i vassdraget er det et stort sandurfelt der
grovmaterialet lastes av. Hele vassdraget fra breene ned til Gjende viser tydelige tegn på stor materialtransport.
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Fig. Il

Nedskåret del av Memuruelva kort nedenfor samlOpet
mellom vassdragene fra
Austre og Vestre Memurubre. Veggene i klOften
bærer tydelig preg av at
elvevannet er sterkt materialbelastet.
Small canyon downstream
from Memurubreene. Polished side walls and numerous potholes along this part
of the stream cour se bear
evidence of active downcutting by sedimentladen water.

Observasjonstasjonen var bemannet fra 21. juni til 3. september. Vannstandsregistreringer i breelven finnes bare fra den tiden observasjonstasjonen var
bemannet. En helårslimnigraf som er installert lenger ned i vassdraget (ved
innlOpet til Gjende) er en st6tte for å bedomme vannforingsforholdene i breelven utenom observasjonsperioden .. Også ved Austre Memurubre er de samme
observa sjonsrutiner fulgt som ved de ovrige be skrevne stasjoner. Observasjonsmaterialet fra 1972 dekker de vesentlige hendelser i brevassdraget meget
godt. Ved sommerlimnigrafen har det i lopet av 1972 ikke kunnet konstatere s
profilendringer slik at kurven for vannforingsberegninger etablert i 1971 gir
et pålitelig grunnlag for be stemmeise av avrenningen fra nedborfeltet.
Resultat
Diagrammene i fig. 12 viser resultater av observasjoner og beregninger fra
Austre Memurubre 1972.
I det ovre diagrammet vises dognmiddeltemperaturer målt ved observasjonsstasjonen som en kurve i sort. Den dognlige nedbor målt på samme

sted er

vist som soyler i blått.
I diagrammet nedenfor viser den blå kurven beregnede dognlige vannforinger
målt ved limnigrafen, mens soylene i sort viser dognlige transporter av suspendert materiale forbi samme sted.
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I likhet med de ovrige sor-norske breer viser diagrammet at de sttirste transporter i sesongen ble observert i overgangen juni-juli, samt rundt 10. august.
Særlig i det siste tilfelle var transporten stor ved Austre Memurubre. Den 7.
august var det en rekordartet transport av materiale forbi målestedet, i sttirreIse sordenen l 050 tonn. Stor ste målte konsentrasjon av suspendert materiale
var over 5 gil dette dogn. Det er lite sannsynlig at alt det transporterte materiale ved denne anledning stammer fra det området som nå er bredekket. Den
meget kraftige nedbor samme dogn har utvilsomt fOrt til en del utvasking i lo smassene foran breen og derved bidratt til den store transporten. Observatorene
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gjtir i sine notater oppmerksom på at materialet "tidvis farger elven brunil
hvilket tyder på at det har funnet sted en transport av oksydert materiale fra
det ikke bredekkede området. Det samme er tilfelle for 30. juni da elven også
antok en brunlig farge etter kraftige regnbyger om morgenen og på formiddagen.
Det synes derfor ntidvendig å redusere transporten av suspendert materiale,
ved limnigrafen, for å komme frem til et mer sannsynlig tall for den delen av
materialet som stammer fra det bredekkede området.

6 3
I observasjonsperioden 21/6 - 3/9 er det beregnet at ca. 13,8 . 10m vann og
4350 tonn finmateriale ble transportert forbi målestedet 1,5 km nedenfor brefronten. Meget tyder på at en del av dette materiale skriver seg fra ltismasseområdet mellom breen og målestedet. Anslagsvis har bare 3500 tonn kommet
fra det bredekkede området.
Observasjonsesongen dekker ikke hele materialtransportsesongen, trolig kom
avrenningen ved breen igang allerede tidlig i juni. Rundt den 7. og 15. juni viser vannstandsregistreringer fra Memurubu (10 km lenger ned i vassdraget)
markerte flommer. Disse ble store p. g. a. smelting og nedbtir vesentlig i lavereliggende deler av nedbtirfeltet, men meteorologiske observasjoner fra den
nærliggende Fanaråken meteorologiske stasjon viser at det også må ha funnet
sted en viss avsmelting i det nivå Memurubreen ligger.
Etter observasjonene ble avsluttet fant det bare sted en liten flom i begynnelsen av september. Registreringene fra Memurubu etter denne tid tyder på at
avrennings se songen ved breene i nedbtirfeltet tok slutt rundt 10. september.
Transporten fra

Austre Memurubre utenom observasjonsperioden i 1972 var

trolig i sttirrelsesorden 250 tonn. Total transport av suspendert materiale fra
breen i 1972 var derved ca. 3750 tonn.
Regner en bunntransporten å tilsvare en 30% andel av det suspenderte materialet, blir den totale materialtransport fra breen 1972 ca. 4900 tonn, hvilket tilsvarer en erosjon av et lag på 0,27 mm jevnt fordelt over breens underlag.
Fig. 12 Diagrammet tiverst viser dtignlig nedbtir (blått) og dtignmiddeltemperaturer (sort) målt ved observasjonshytten foran Austre Memurubre i
1972. Nedenfor vises dtignlige vannftiringer (blått) og suspenderte materia1transporter (sort) forbi målestedet 1,5 km foran breen. En del
av materialet som passerer målestedet ved enkelte anledninger er erodert i lbsmassene foran breen.
The upper diagram shows meteorological parameters from the observation hut in front of Austre Memurubre 1972. Below daily discharge
(bIue) and suspended Ioads (black) from the sampling site 1,5 km downstream from the glacier front are depicted. Occasionally erosion takes
place in sediment depo sits between the glacier front and the sampling
site and adds to the suspended load originating from the glacierized
area.
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Bondhusbreen
Innledning
I april 1972 foretok folk fra Brekontoret og Folgefonnanleggene en befaring ved
Bondhusbreen (se fig. 13) for å bringe på det rene om Bondhuselvens materialtransport er aven slik storrelsesorden at den vil skape problemer i det planlagte vanninntak under bretungen. Ved befaringen ble det konstatert at et stort
delta bestående av sand, grus, sten og blokkfraksjoner opp til 30 em diameter
er under utvikling ved Bondhuselvens utlop i Bondhusvatn ea. l km foran brefronten. Videre har det dannet seg et betydelig omlagrings- og avlastningsom-

Fig. 13

Folgefonni med utloperen Bondhusbreen. Umiddelbart nedenfor brefronten sees sandurområdet og lavere enn dette igjen Bondhusvatn
der grovmateriale fra breen er i ferd med å bygge opp et delta. I
dalen langs vassdraget nedover mot fjorden finnes en rekke morener
som viser stadier fra avsmeltningsfasen etter siste istid. I forgrunnen sees en tydelig terrasse som viser et tidligere havnivå. Ved
fjorden ligger stedet Sunndal (Foto Wideroe, 42939).
Folgefonna with the outlet glacier Bondhusbreen. A delta in the lake
below the glacier and an outwash plain between the lake and glacier
bear evidenee of eonsiderable bed-Ioad transport in the river from
Bondhusbreen. A series of terminal moraines and the terraee in the
valley between the lake and Mauranger fjord in the foreground are
signs of the de-glaeiation period after the last lee-age.
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råde (sandur) for sten og blokker ved foten av fossen 200 m rett ned for brefronten. Hele det ovre dekket av blokk og sten i den nordostlige del av sanduren
som er vegetasjonsfri og der breelven nå har sine lbp, vitner om aktiv omlagrmg og avsetning av materiale (se fig. 14). Den vesentlige del av det resterende
sandurområde var bredekket inntil 1930 (se Tvede, 1972). Både deltaavsetningen og sanduren tyder på at det er en betydelig materialtransport i elven og dette
sedimenterer delvis på sanduren, delvis på deltaet.
Etter befaring ble det bestemt at en skulle gjore et forsok på å måle materialtransporten i breelven sommeren 1972. Målingen av mas setransporten skulle
utfore sved 3 metoder:
l)

For å måle den totale grovrnas setransport skulle delta og sandur profilere s
meget noyaktig for og etter transportse songen slik at pålagring og evt. omlagring kunne beregnes.

2)

Grovmassetransportens relative variasjoner i lopet av sesongen skulle måles med hjelp aven bunnprovetager. Disse provene skulle også kunne gl en
indikasjon på kornstbrrelse sfordelingen av grovmaterialet.

3)

Transporten av suspendert materiale i breelven måle s ved hyppige vannprovetagninger .

Beskrivelse av Bondhusbreen
Bondhusbreen er en vestlig utloper av Folgefonni (se fig. 13) med et areal på
12, 3 km 2 . Den er ca. 6 km lang fra hoye ste punkt på breen, l 630 m o. h., ned
til brefronten ved ca, 490 m. Folgefonni ligger på et granittisk gneissplatå av
subkambrisk opprinnelse. Breutlbpere (deriblant Bondhusbreen) strekker seg
fra platået i alle retninger og har erodert seg ned under platånivået, for det
meste langs tektoniske svakhetsoner i fjellet. Bondhusbreen, som har et forholdsvis stort isvolum i bevegelse, er fortsatt aktiv i å erodere på sitt underlag.
Det er målt ishastigheter på over 100 m pr. år i brefallet i breens nedre del.
Breen ligger i en maritim klimasone og store vannmengder dreneres fra breoverflaten til undergrunnen der de bidrar til å transportere erodert materiale
frem i dagen. Dognlige variasjoner i vannforingen medforer at transportmengdene også varierer.
Utforelse av under sokelsen
Som grunnlag for bestemmelsen av den totale grovmassetransport i elven ble
Bondhusvatnets delta og sanduren oppmålt i slutten av april. Målingene på sanduren ble gjentatt i slutten av november. Deltaet ble oppmålt igjen i slutten av
april 1973. Sistnevnte oppmåling dekker dessverre ikke hele det området av
deltaet der pålagring skjer, men er likevel tilstrekkelig til å angi en sannsynlig
storrelsesorden av den totale grovITlassetransport i 1972.
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Fig. 14 Bondhusbreen fotografert i 1973. Fra fronten faller breelven bratt og
godt nedskåret i en svakhetsone i fjellet ned til sandurområdet som
s~es i forgrunnen. Sanduren er et betydelig omlagrings- og avlagnngsområde. Meget av grovmaterialet i breelven transporteres videre ned til deltaet i Bondhusvatn. Overst på sanduren der breelven
går i ett lop står bunnprovetageren.
Bondhusbreen in 1973. The glacier stream falls, entrenched and
guided along a faultline, down to the outwash plain in the foreground.
H.ere con side rable deposition and re-depo sition of coar se - grained sedlments take place. Much of the coar se- grained bed-load material
continues through, and is deposited on the delta in Bondhusvatn further downstream. The site of the bed-Ioad sampler is at the foot of
the exposed bedrock hill.
For avrenningsesongen 1972 ble det opprettet en observasjons stasjon umiddelbart nedenfor brefronten. Den var bemannet i tidsrommet 8. juni til 15. september. Et vannmerke ble installert ved brefronten og i observasjonsperioden ble
dette avlest 5 ganger dognlig samtidig med at vannprover ble tatt. En vannforingskurve ble opprettet bl. a. med hjelp av målinger med den relative saltfortynningsmetode. Spesielle vannprover tatt samtidig med

II

slamproveneI! ble brukt for å

samle opp de finkornige sedimentene. Dette materiale danner grunnlaget for
kornfordelings- og mineralanalysen.
Bunnprovetageren som ble benyttet for under sokelsen var en kurvprovetager av
typen Mlihlhofer, men den opprinnelige ver sjonen av provetageren (Mlihlhofer,
1935), ble modifisert noe (se fig. 16). For å kunne tåle de store påkjenninger
som kan ventes i en elv av Bondhuselvens storrelse og turbulensgrad er konstruksjonen blitt noe forsterket. Videre er provetagerens åpning oket til
50 x 30 cm, og det totale volum endret til 75 liter for å kunne ta inn grovere
materiale enn vanlig.
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Fig.

15

Bondhusbreen fotografert ca. 1909 fra omtrent samme fotopunkt som
bildet på motstående side. Sitt stdrste fremstot hadde den rundt 1880
da den skjov skogen overende og stoppet i en posisjon i forgrunnen på
bildet. I 1930-, 40 og begynnelsen av 50-årene trakk brefroden seg
tilbake og har siden holdt seg i en posisjon omtrent som vist ~)å motstående side. Det er et spor sm ålt i hvilken grad materialtransporten
observert idag reflekterer breens nuværende erosjon, eller OE- deler
av materialmengden som går i elven er !!forsinket!! fra den tid breen
hadde en utstrekning og et volum som vist på ovenstående bilde.
Bondhusbreen approx. 1909. The g1acier had its maximum extent in
1880. The glacier front remained approximately in a po sition as
shown in the picture above, until about 1930. Thereafter it retreated
until the early 50' s to a position approximately a s the oppo site photo
shows. It is que stionab1e to what extent the pre sent sediment load in
the river reflects glaeier erosion of today. Possibly part of the load
is due to a !!lag!! from the time when the glacier had an extent as
shown on t~he pic tur e a bove.

Provene tas ved at provetageren settes ned på elvebunnen med åpningen styrt
motstroms ved hjelp av et vertikalt ror. Vann- og bunntransportert materiale
strommer inn i provetageren. Alt vann og partikler med mindre kornstdrrelse
enn veggenes maskestorrelse strommer stort sett igjennom mens grovere fraksjoner akkumuleres. Provetageren står på bunnen et visst tidsrom og heises
deretter ut av elven for sikting og veiing av materialet.
Ved bruk av måledata fra provetagere av denne art må en ha for oye at provetageren og forholdene ved målingen vil påvirke re sultatet av hver enkelt måling
til en viss grad. Det er vesentlig at underkanten ("underleppen") av provetagerens
åpning har fullstendig kontakt med bunnen slik at materiale som transporter s
rullende passerer inn i provetageren og ikke under den. Provetageren forstyrrer
også stromningsbildet der den står i elva. Utvilsomt skjer det en viss avboyning
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Fig. 16 Modifisert MUhlhofer bunnprovetager under bruk foran Bondhusbreen.
Provetagerens volum er 75 l og veggenes maskestorrelse 2 cm. Etter
at den var installert var den i bruk 1-5 ganger pr. dogn og sto neddykket fra 10 sek. til 24 timer.
Modified MUhlhofer bed-load sampler under use in the stream in front
of Bondhusbreen. The sampler volurne is 75 l and the mesh openings
in the walls 2 cm.
av vann og materiale rundt og forbi provetageren. Forlopet av bunntransporten
er ofte uregelmessig og for å dekke de vesentligste relative variasjoner må
prover tas forholdsvis hyppig. Skal målingene brukes til absolutt bestemmelse
av bunntransporten i en elv må provetageren kalibreres. I mange tilfeller har
erfaringer vist at kalibreringsfaktoren varierer ubestemmelig med tiden også
for samme provetager og samme provetagningsted (Graf, 1971,side 358-361).
Provetageren ved Bondhusbreen var ferdig installert den 26 / 6. En lopewire
spent mellom to tre bukker over den 15 m brede elven over st på sanduren under
brefronten ble benyttet til å hei se provetageren ned og opp av elven. Elvelopet
ved provetagningstedet er noe uregelmessig. Vannet dirigeres i flere lop mellom
blokker som elven har lastet av overst på sanduren (se fig. 16).
Den forste uken ble provetageren satt ned på elvebunnen i en hovedstrom (provested A) som også danner elvens djupål. Mengden av oppsamlede masser varier-

l
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Fig. 17 Provetageren inneholdende l times fangst, ca. 30 kg., tatt 20 / 7 ved
vassforing 7,2 m 3 / sek. Ved middels store vannforinger kunne dette
være en "normal" fang st.
The sampler containing a l hour catch, approx. 30 kg., obtained on
20th July at a di scharge 7, 2 m 3 / sec. A "normal" catch at medium
discharge.
te mellom 2 kg

p~

30 min. og 54 kg

p~

4 timer ved moderate vannforinger.

nevnte prove ble tatt i forbindelse med en mindre vannstandsokning.

Sist~

Vannforings~

okningen forte ogs~ til at det la seg en blokk i provetagerens posisjon og gjorde
det umulig ~ f~ provetagerens ~pning i fullstendig kontakt med bunnen.
I lOpet av de to p~folgende ukene m~tte provene tas i en annen posisjon (provested B)

p~

siden av elven der det utvilsomt

g ~r

mindre materiale enn i hoved-

strommen. Her varierte provenes storreIser ogs ~ en del, helt fra l kg p~ 4
timer til en 50 kg prove tatt ved forholdsvis hoy vannstand i lopet av 30 minutter.
Den 19/ 7 ble styringsmekanismen for provetageren forbedret og det ble igjen
mulig ~ f~ satt provetageren ned i elvens dj up ~l ved prove sted A. Frem til 5/ 8
ble det tatt ca. 4 prover daglig. Dette tidsrommet (19/ 7 - 5/ 8) har den beste
kontinuerlige observasjonserie for hele sommeren.
Den 6/ 8 ble bunnprovetageren en del ramponert i forbindelse med et isfall fra
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Fig. 18 Hver prove ble siktet og veiet på stedet. På bildet er observatoren i
ferd med å veie innfanget materiale i fraksjonsintervallet 5 - 10 cm.
Each sample was sieved and weighed. The picture shows the observer
weighing sampled material of grain- size between 5 - 10 cm.
brefronten. Den ble raskt reparert og var i bruk tidlig under en sterk vannstandsokning den 7 / 8. I lopet av 15 minutter fylte provetageren seg helt (75 l). Under
innheisningen sviktet en wire som var skjott etter hendelsen dagen fOr , og meget av proven gikk tapt. Provetageren ble igjen reparert og ble utsatt for sin
3
hittil sttirste vannforing, 12,64 m / sek. den 9/ 8 . Observattiren beretter at
provetageren overfyltes i lopet av 30 sek. For å få den neddyngede provetageren
inn til land måtte man slippe styrewiren slik at provetageren med innhold ble
tatt av strommen og meget av proven gikk tapt. Beklageligvis ble det ikke tatt
flere prover under flomforhold. Etter den 12/ 8 sto provetageren nesten kontinuerlig i elven uten å fange materiale av betydning. Fra denne dato ble det utfort,
kontinuerlig kalibrering av provetageren ved en "constant-rate injection" - metode med bruk av merket grus. I denne lavvannsperioden fant en at provetageren
fanget inn 3 - 8

10 av

det merkede materiale. I flomperioder da en sttirre del av

elvebunnen dekkes av materiale i bevegelse fanger provetageren antakelig en
mindre prosentandel.

- rl .
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Resultat av undersokelsen
Pålagringsmåling.

B å de delta og sandur ble oppm å lt i profiler for og etter se-

songen. Resultatet viser at det har skjedd både omlagring og p å lagring i begge
områder.
På sanduren har elveleiene skiftet noe i lopet av sesongen og i de omr å dene
elveleiene l å ved slutten av sesongen viser profileringen at graving og transport
av masser har funnet sted. I tidligere elveleieposisjoner (p å siden av de nye)
har det imidlertid lagt seg opp mas ser. Enkelte steder var p å lagringen mer
enn en meter i tykkelse. I 1972 var det en netto akkumulasjon av masser p å
3
sanduren, tilsammen ca. 350 m sand, grus, sten og blokk. I vekt tilsvarer
dette ca. 700 tonn masse.
M å lingene av deltaomr å det i april 1973 dekker p å lagringsomr å det ufullstendig.
Innenfor det oppmå lte område har det skjedd en viss utglidning av masser, men
likevel indikerer profileringene en betydelig akkumulasjon i lOpet av å ret.
Breelven deler seg i tre lop for den n å r deltaet i Bondhusvatn (se fig. 19 ) . på
strekningen mellom sanduren og vannet f å r den dessuten et tilskudd a v vann fra
Brufosselva som ikke er materialforende. Den betydeligste pålagring har funnet
sted der de to storste innlopene renner over deltaet like ved hverandre. Storste

Fig. 19 Deltaet i Bondhusvatn under oppmåling. Her avlagres den vesentlige
bunntransport fra breen. Vannet gjennomgår uvanlig store skiftnin.ger
av vannstanden i lOpet av ett år. Hoyeste og laveste vannstand aVViker
opptil 5 - 6 milapet aven sesong. Under slike forhold skjer det stor
omlag ring av masse på deltaet. P å bildet er det primære "base-Ievel"delta skjult under vann.
The Bondhusvatn delta where a majority of the bed-Ioad from the glaeier is deposited. The lake experiences changes in the water-Iev.e~ of
up to 5 - 6 m in the course of one season. Considerable re-depositlon
takes place to a submerged primary "base-Ievel"-delta at a low stage.
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målte pålagring, der deltaet er bratt i dette området, var hele 3,5 m. Særlig
utenfor den oppmålte del av dette område tyder den ytter ste del av profilene på
at det må ha funnet st ed en viss pålagring i tillegg til den som er oppmålt.
Ved det tredje innlopet var pålagringen mindre enn ved de to andre. Storste målte pålagring her var i overkant av l m. Samlet var den målte pålagring på del3
taet ca. 3000 m sand, grus og sten. Utenfor det oppmålte område har det som
nevnt uten tvil også funnet sted pålagring. Det er vanskelig å anslå hvor stor
denne andelen er. Loslig antas den å være ca. 20'10 av akkumulasjonen i det
oppmålte omr åde.
Totalt har akkumulasjonen av sand, grus, sten og blokk (altså partikler> O, 5mm
diameter) i de to områdene (sandur og delta) tilsammen vært i storrelsesorden
4000 m 3 eller ca. 8000 tonn grovmateriale i 1972.
Bunntransportprovetagning.

MUhlhoferprovetageren var i bruk mellom 26/6

og 12/9, tilsammen 78 dogn. I lopet av denne perioden sto provetageren neddykket i 332 timer og 124 prover ble tatt. Provetallet varierte mellom l og 5
pr. dogn og oppsamlingstiden varierte mellom 30 sekunder og 24 timer. Oppfanget mengde grovmateriale var totalt l, 5 tonn.
Hver prove ble siktet i fire fraksjoner, kalt A, B, C og D. Hver fraksjonstorreIse, A>lOcm, 10cm>B>5cm, 5>C>2cmogD<2cm, ble veid enkeltvis.
I fig. 20 er storreisen av hver prove tatt i lOpet av sesongen fremstilt som soyler langs en tidsakse sammen med dognlige vannforinger fra breen, registrert
ved målestedet. For at provene skal være sammenlignbare er alle tall omregnet slik at de tilsvarer en mengde fanget i lOpet av 15 minutter. Dette var det
tidsrom provetageren sto neddykket i de fleste tilfelle, bare et fåtall ganger
sto provetageren nede mindre enn 15 minutter.
I fig. 20 er x-aksen tidsakse, mens y-aksen vise! storreisen av henholdsvis
dognvannforing og mengden av rna sse fanget i 15 minutter s prover.
Som nevnt tidligere skiller perioden fra 9/7 til 19/7 seg ut ved at provetagerens
posisjon i elvetverrsnittet ikke var så god som for den resterende del av observasjonstiden og selv om dette var en lavvannsperiode er det rimelig å anta at
prover tatt i djupålen av elven ville gitt noe storre mengder enn hva diagrammet
viser for dette tidsrom.
Som en ser av diagrammet folger mengden av oppfanget materiale i grove trekk
variasjonene i vannforing. I perioden mellom 19/7 og 5/8 da prover ble tatt med
stor hyppighet, kommer tildels transportvariasjonene innen hvert dogn til uttrykk, mens vannforingene i diagrammet bare er plottet som mer unyanserte
dognverdier. Selvfolgelig er hver proves absolutte storrelse til en vis s grad
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preget av tilfeldighet ettersom blokkfraksjoner ofte ble oppfanget sporadisk, men
de ga stort utslag for hver gang en

Il

blokk" la seg i kurven. Provene vi ser at de

stOrste fangstene i lopet av et dogn opptrådte ved stigende vannstand.
De få, og tildels mislykkede provene som ble tatt ved flomsituasjoner vitner tydelig om at transportkapasiteten i elven oker som en eksponentiell funksjon av
vannforingen. Provetagerens volum er 75 1. Oppfylt med masse tilsvarer dette
ca. 150 kg. Som nevnt fylte og overfylte kurven seg ved de to provene som ble
tatt under virkelige flomforhold, den ene gangen i lopet av 15 minutter, den
andre på 30 sekunder. En må regne dis se provene som indikative for de mengder
av masse som kan fores fram under flomforhold. Årets to stor ste flommer som
opptrådte like for og etter observasjon sesongens begynnelse har vi des sverre
ingen prover fra.
Kornfordelingen i grovmaterialet ble, som nevnt, under sakt for hver prove. Totalt ble det oppfanget:

231 kg mate riale storre enn 10 cm diameter
438 kg materiale mellom lO cm og 5 cm diameter
554 kg

Il

og 316 kg

I1

Il

5 cm og 2 cm

mindre enn 2 cm

Il
II

Materiale i si stnevnte fraksjon « 2 cm),altså partikler mindre enn rna ske stOrrelsen i provetageren, ble oppfanget når provetageren fylte seg slik at bakveggen
ble dekket med materiale. Da ble mellomrommene mellom grovere stener ofte
tettet til av finere fraksjoner. Det er helt klart at totalandelen av materiale finere enn 2 cm diameter i de transporterte massene er langt storre enn det den
totale oppfangede andel viser.
Det gjenstår å utnytte mange av de muligheter sikteanalysene gir grunnlag for.
Hittil har en konstatert at kornstorrelsessammensetningen varierer med vannforingen. Provene vi ser tydelig hvordan andelen grovere enn 10 cm tiltar raskt
med akende vannforinger . Det ser forovrig ut til at transporten av materiale i
stbrrelsen mellom 5 og 10 cm diameter forst begynner å komme igang når vannforingene når 1,5 m 3 I s i Bondhuselven mens materiale storre enn 10 cm begynner å transporteres når vannforingen blir 4,7 m 3 I sved målestedet. Materiale mellom 2 og 5 cm transporteres nesten hele tiden selv om mengdene er
svært små ved lave vannforinger . Likelede s må en regne med at materiale i
gru sl sandfraksjonen transportere s selv ved ganske små vannforinger . Som en
ser av det siktede innfangede materiale utgjorde andelen mindre enn 2 cm diameter hele 1010 av alt innfanget materiale. I en prove vi ste det seg at hele 5410
av proven be sto av sandl grus mindre enn 2 cm diameter. Dette vitner tydelig
om at sand/grusfraksjonene utgjor en betydelig del av bunntransporten,muligens
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BONDHUSBREEN
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Fig. 20 Diagrammet viser bunnprovetagerens fang ster (soyler) gjennom sesongen med provetagningstid 15 minutter hver gang. Kurven viser
vannfOringsvariasjonene i breelven for samme tidsrom.
The diagram depicts 15 minute s Il catche Sil of the bedload sampler
through the season (bars). Daily water discharge variations at Bondhusbreen are shown as a curve.

hele 50 - 60'10 (regnet i forhold til totaltransporten av materiale > 0,5 mm diameter) .
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Det en merker seg i gjennomgåelsen av kornfordelingsresultatene er at det oppfanges en overraskende stor andel av materiale finere enn provetagerens maskestorrelse i enkelte prover, samt at når vannforingen oker over en viss storrelse kommer det igang transport av stadig grovere materiale som etterhvert kan
utgjore en meget betydelig del av det totale innfangede materiale. Dette faktum
vitner igjen om at flommenes hyppighet og storrelse gjennom et avrenning sår
blir meget avgjorende for årstotaltransportens storrelse. M. a. o. synes det
åpenbart at en vesentlig del av grovmassetransporten i lopet av et år finner sted
under flomforhold.
Den siste måneden provetageren var i bruk ble det gjort kontinuerlige kalibreringsforsok for å undersoke om provetageren lot seg anvende til en grov beregning av bunntransporten i elven. Noe pålitelig kontrollgrunnlag for kalibreringsfor sokene ved direkte sammenligning med pålagringsmålingene har en ikke,
ettersom flomperiodene ikke er dekket med pl'over og fordi beregningene basert
på bunnprovetageren derfor bare dekke r tidsrom med moderate vannforinger .
Provetagerens gjenfangst av merket materiale varierte i en periode med moderate vannforinger mellom 3 og
perioder, muligens helt nede i

810.
210.

Sannsynligvis er gjenfangsten mindre i flom-

Mellom 26/6 og 7/8 har en nyttet begge ytterligheter i en beregning av den dognlige grovmassetransport (>2 cm diameter) basert på bunnprovene. 8% gjenfangst gir ca. 400 tonn, mens 2% gir ca. l 600 tonn grovmassetransport i perioden.
Av de tre store flommer tidlig i juni, midt i juni og rundt 10. august har en
bare prover fra sistnevnte og som nevnt havarerte provetageren med begge
provene under forsoket på å få dem i land. Etter kassens fyllingsgrad har en
likevel en ide om provenes storrelse som begge må ha vært mellom 125 og 175 kg.
Erfaringer med transport av suspendert materiale viser at store deler av transporten i lopet av et år finner sted i forbindelse med noen korte og intense flomperioder, som oftest 3-5 stk. årlig. Når det gjelder bunntransporten så synes
dette å være tilfelle i enda storre grad. Både det faktum at det kreve s storre
vannforinger for å få bunntransporten igang (noe som beskrivelsen av bunnprovetagningen ovenfor viser) og at en flomsituasjon ga så ekstremt store prover på
kort tid, viser dette.
Beregningene av bunntransporten på grunnlag av kalibreringsverdiene mellom
26/6 og 7/8 viser at transporten av materiale > 2 cm diameter i denne perioden
lå et sted mellom 400 og l 600 tonn. Regner en med de moderate vannforingsperioder i resten av sesongen kan transporten ha vært mellom 500 og 2000 tonn.
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Transporten av sand/ grusfraksjoner (diameter mellom 20 og 0,5 mm) kommer
i tillegg til dette. Den tidligere nevnte andel av slikt materiale gikk maksimalt
opp til 50'10 aven hel prove. Meget taler for at sand/grustransporten i samme
periode kan ha vært like stor som transporten av grovere materiale. l hoveddelen av sesongen, mens vannforingen var moderat, var bunntransporten (diameter> 0,5 mm) derfor i storrelsesorden l 000 - 4000 tonn. Resten av denne
transporten kom i forbindelse med flomperiodene.
Pålagring smålingene viser at den totale grovmas setransport i ldpet av se songen
var i storrelsesorden 8000 tonn. På delta og sandur sedimenterer svært lite
materiale med diameter <: 0,5 mm. En sammenligning mellom pålagringen og
beregningene basert på bunnprovetageren antyder derved at minst halvparten
(sannsynligvis mer) av den totale bunntransport kom i forbindelse med de tre
flomperiodene. Enkeltvi s kan hver flomperiode, som i gjennomsnitt har 3 -4 dager s varighet, ha gitt mellom l 000 - 2 500 tonn grovmateriale (diameter:> O, 5 mm).
Transport av suspendert materiale.

Fig. 21 viser en sammenstilling av endel

observasjoner og beregninger fra Bondhusbreen 1972. Diagrammenes horisontale (tids)akser har identisk ITlålestokk, og de forskjellige data og beregninger
kan derved lett sammenholdes.
Overst vises målte meteorologiske parametre observert ved brefronten, dognmiddeltemperaturer som en kurve i sort, dognlig ned bor som blå soyler. Den
heltrukne del av kurven er ba sert på termografregistreringer nedenfor brefronten, den strekede linjen er temperaturer ekstrapolert fra den meteorologiske
stasjon på Omastrand på den andre siden av Hardangerfjorden. Det er god
overenstemmeise mellom lufttemperaturen i Omastrand og Bondhusbreen og de
ekstrapolerte verdier gir et forholdsvis godt bilde av forholdene ved Bondhusbreen. Dognlige nedbormengder er observert i to nedborrnålere av typen "Pluvius" og middeltallet vises SOITl soyler.
Det nederste diagrammet viser dognlige vannforinger målt i breelven SOITl
en kurve i blått og beregnede dogntransporter av suspendert materiale (..::: O, 5 mm)
som soyler i sort. l ldpet av observasj ons se songen ble det opprettet en vannforing skurve med god dekning av både hoye og lave vann stander. Vannstandsavle sninger ble gjort på to vannmerker parallellt for at eventuelle profilendringer
i den sterkt materialforende elven skulle kunne oppdages. Ved det ene vannmerket skjedde flere endringer. Ved det vannmerke som er anvendt for disse beregninger holdt profilet seg overraskende stabilt gjennom sesongen. DognvannfOringene må derfor anses for å være forholdsvis godt bestemt.
Av forholdet mellom vannforingen og de meteorologiske parametrene ser en at
det er nedborsperiodene som i 1972 har gitt de stor ste avrenningene i breelven,
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Diagrammet overst viser målte meteorologiske parametre ved brefronten. Enkelte brudd i temperaturregi streringene er supplert ved ekstrapolasjon av data fra den meteorologiske stasjon på Omastrand på andre
siden av Hardangefjorden.
Nedenfor vises dognlige vannforinger (blå) ved brefronten og transporten
av suspendert materiale samme sted (sort).
The upper diagram shows meteorological parameters observed at Bondhusbreen. Breaks in the temperature registrations have been filled in
by extrapolation of data from a nearby meteorological station. Below,
day to day variations in water discharge (blue) and suspended load (black)
at the glacier are shown.

spe sielt der en samtidig har forholdsvis hoye temperaturer. Diagrammene viser at breelven reagerer raskt på endringer i de meteorologiske forhold, noe
som tyder på at drenering systemet i og under breen er godt utviklet.
Som en ser av diagrammene varierer vannforingene og finmaterialtransporten i
takt, men ikke i et bestemt forhold til hverandre. Dette er et velkjent fenomen
i breelver (se f. eks. Ostrem et. al. 1967). Storste dogntransport av finmateriale
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innenfor observasjonssesongen, ca. 545 tonn, ble målt 7/8 i forbindelse med en
flomperiode. Samme dogn gikk det O, 99 . l O6m 3 vann i breelven. Stor ste vannforing, 1,25 . 10 6 m 3 , ble målt den 18/6 og materialkonsentrasjonen var da oppe
i 760 mg/l. Dette dogn var finmaterialtransporten ca. 440 tonn og stor ste målte
konsentrasjon 703 mg/l. Den totale finmaterialtransport i lopet av observasjonsperioden er beregnet til 7000 tonn.
Observasjonsesongen tok til ved slutten av årets forste flomperiode og dekket
det vesentlige av materialtransportsesongen. Utenom det tidsrom som ble dekket av målesesongen gikk det anslagsvis 500 tonn finmateriale (.

0,5 mm) fra

breen. Den totale transport av suspendert materiale fra Bondhusbreen i 1972
blir derved ca. 7 500.
Mineral- og kornstorrelsesanalyse av suspendert materiale fra Bondhuselven
Etter som det sterkt materialbela stede vannet fra Bondhu sbreen skal benytte s
som driftsvann i vannkraftverk har en funnet grunn til å gjore en undersokelse
av det suspenderte materiales sammensetning m. h. t. kornstorrelse og mineralsammensetning.
Spesielle prover ble samlet inn for dette formål og analysert av konstruktor
H. C. Olsen som også tidligere har beskrevet innsamlings- og analysemetodikk
for denne type undersokelser (se Olsen, 1973, s. 55).
Kornfordelingen i finmaterialet varierte en del fra uke til uke. Generelt tiltok
andelen av grove fraksjoner med storre vannforinger og avtok ved mindre. Ca.

5010 av alt det suspenderte materialet hadde kornstorrelser finere enn 0,075 mm.
Grovere korn enn 0,5 mm forekom sporadisk, oftest forbundet med storre vannforinger og flomsituasjoner.
Hovedbe standdelen i materialet er kvarts (44, 810), feltspat (23, 910) og bergartsfragmenter (10, 910). Det er lite av andre mineraler i materialet. Viktigst er
glimmer som utgjor 6,810 av det totale.
Kornformen i det suspenderte materiale er meget skarpkantet. Hos feltspat er
overflaten ru, hos kvartsen noe glattere.
Fig. 22 viser prosentandelen av de viktigste mineralkornbestanddelene innen
hver siktstorreise, m. a. o. prosentfordelingen av bergartsfragmenter, kvarts
og feltspat for seks kornstorrelsesintervall mellom l mm og 0,075 mm diameter.
I de groveste fraksjonene dominerer bergartsfragmentene, men andelen avtar
meget raskt ned mot kornsttirrelser på 0,2 mm. I de minste kornstorrelsene
utgjor bergartsfragmentene mindre enn 510.
Kvartsinnholdet oker med minkende kornsttirrelser og dominerer i de minste
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Fig. 22. Fordelingen av kvarts, feltspat
og bergfragmenter innenfor
seks kornstorrelses intervall
av suspenderte sedimenter fra
Bondhusbreen. Merk den tiltagende kvartsandel ved minkende kornstorrelse.
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Relative amounts of quarU, felspar and rock fragments within
six grainsize intervals from
suspended sediments collected
through the season at Bondhusbreen. Note the increasing
quartz content with diminishing
grainsize.
kornstorrelsesfraksjoner. De små, harde og skarpkantede kvartskorn vil det
bli vanskelig å få fjernet fra driftsvannet. Av den grunn kan det ventes en del
slitasjeproblemer i kraftanlegget.
Feltspatinnholdet tiltar mot kornstorrelsen 0,2 mm, og avtar deretter moderat
mot de mindre fraksjoner, men holder seg hele tiden over 20%. Andre mineraler
er som nevnt av liten betydning i det suspenderte materiale fra Bondhusbreen.
Totaltransport og kornfordeling i materialet innsamlet i 1972.

På grunnlag av

de målinger og beregninger som er utfort ved Bondhusbreen 1972 er en kommet
frem til at transporten av suspendert materiale

C,:,

0,5 mm diameter) fra breen

var ca. 7 500 tonn. Ifolge pålagring smålingene var bunntransporten i samme
tidsrom i storrelsesorden 8000 tonn. Samlet gir dette en total massetransport
fra breen i 1972 på ca. 15500 tonn. Dette tilsvarer en erosjon av 0,64 mm jevnt
fordelt over breens underlag..
Bunntransporten fra breen har vist seg å utgjore en betydelig andel av den samlede materialtransport, i overkant av 50%. Dette overenstemmer bra med de
resultater en har fra tilsvarende målinger ved Nigardsbreen.
Hyppig provetagning av både suspendert og bunntransportert materiale vi ser at
kornfordelingen i det transporterte materialet varierer med vannforingen. Grove fraksjoner utgjor en stbrre andel ved store enn ved små vannforinger.
For å gi et bilde av kornfordelingen i det materiale som kommer i lopet av et
år har en slått sammen resultatene av alle utfOrte kornfordelingsanalyser på
materiale innsamlet i lOpet av året. Resultatet vises i fig. 23. Antallet slike
prover er som nevnt stort. For det bunntransporterte materiale er beklageligvis bare få prover tatt under flomsituasjoner. Sannsynligvis ville andelen grovt
materiale vært noe storre hvi s en hadde hatt med flere slike prover.
En annen mangel ved provetagningen er at en ikke vet særlig meget om andelen
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De to kurvene viser kornfordelingen i transporterte sedimenter fra
Bondhusbreen 1972. Den sorte kurven viser fordelingen i det suspenderte materiale basert på et stort antall vannprover innsamlet med
jevne mellomrom gjennom hele sesongen. Den rode kurven kombinerer
fordelingen i det suspenderte materiale med kornfordelingen basert på
sikting av bunnprovetagerens fangster og viser kornfordelingen i alle
innsamlede fraksjonstorreiser.
The two curves show the grain- size distribution of fluvially transported
sediments from Bondhusbreen 1972. The grain- size distribution of the
suspended load based on frequent water sampling through the season is
depicted in black. The red curve combines the distribution found for
suspended sediments with the grain- size distribution based on sieving
of the bed-load samples, and shows the distribution within the total of
transported sediments.

av og fordelingen i sand/ grusfraksjonene. på grunnlag av stor ste andel oppfanget materiale i bunnprovetageren i fraksjonene O, 5 - 20 mm diameter, har en
antatt at disse fraksjoner utgjor ca. 50'10 av bunntransporten i breelven.
Transporten 1972 i forhold til andre år
Kornfordelingen kan utvilsomt variere en del fra år til år bl. a. avhengig av
vannforingenes storrelse og variasjon. Avrenningsmessig sett var 1972 ved
Bondhusbreen et llnormalår ll . Sammenligning med hydrologiske observasjonsdata fra nærliggende vassdrag med stor bredekning viser at avlopet i mer l'ekstreme'l år kan bli adskillig hoyere. Dette tyder på at mas setransport fra breen
kan bli meget storre enn i 1972.
I fig. 25 er det gjort en sammenligning mellom dognlige mengder av suspendert
materiale ved Bondhusbreen og Erdalsbreen (200 km lenger nord) ved hjelp av
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en double-mass-teknikk. Transporten fra disse to breene folges forholdsvis
godt ad gjennom stor stede len av sesongen og de avgir omtrent like store sedimentmengder i 1972. Tidligere års målinger ved Erdalsbreen og andre breer i
Sor -Norge viser at i 1969 og 1970 var mas setransporten meget stor. Transporten fra Erdalsbreen i disse årene var nær det dobbelte av transporten i 1972.
Meget taler for at det samme kan ha vært tilfelle ved Bondhusbreen.
Det er nærliggende å gjore en undersakeise av bunnsedimentene i Bondhusvatn
der en ved målinger har fastslått at ca. 70'10 av alt suspendert materiale fra
breen sedimenterer. Under forutsetning av at disse sedimenter er (års)varvige
og at en kan finne frem til steder hvor sedimentasjonsforholdene er forholdsvis
like fra år til år, vil det kanskje være mulig å finne frem til et forhold mellom
transportmengdene i 1972 og tidligere år.

Sluttord, Sor-Norge
Observasjonene utfart i 1972 viser nok en gang at det er store ulikheter mellom
de enkelte under sakte breer i Sor-Norge m. h. t. spesifikk sedimentproduksjon.
Årsakene til disse forskjeller er ennå ikke avklaret.
Sammenligninger mellom de målte mengder av suspendert materiale i 1972 og
tidligere år s re sultater vi ser at de observerte breene beholder samme rangordning seg imellom fra år til år. Erdalsbreen produserer mest, dernest folger
Austre Memurubre, så Nigardsbreen og til slutt Vesledalsbreen.
At denne rangordningen er forholdsvis konstant er lettere å forklare. Den har
sammenheng med samtidigheten i avlop svariasjonene over store områder av
landsdelen, og dette er igjen en folge av at Sor-Norges breområder i store trekk
domineres av de samme værsituasjonene. Fig. 2 viser hvordan skiftningene i
værsituasjonen reflekteres med god samtidighet i breavlapets variasjoner gjennom sesongen.
Er avlOpet stort i ett bestemt år blir rimeligvis også materialtransporten stor,
og vice versa. Ved enkelte breer synes produksjonen av materiale å være konstant storre enn ved andre og dette er hovedgrunnen til at vi finner samme rangordning i materialtransporten mellom breene fra år til år.
I lys av samsvarigheten i avlopsforhold og den nevnte rangordningen mellom
breene fra år til år, ble det i 1971 gjort en sammenligning mellom dogntransporter for to og to breer gjennom sesongen. Sammenligningen ble utfart ved
hjelp av double-mass kurver (se Searey & Hardison, 1960).
For 1972 er det utfart tilsvarende sammenligninger. I fig. 24 og 25 vises doublemass kurver for de breene som ligger lengst fra hverandre breddegradsmessig
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Sambandet mellom dagnlige transporter av suspendert materiale ved
Vesledalsbreen og Austre Memurubre 1972 vist ved en doub1e-mass
kurve. Frem til den 7/8 falges de relative variasjonene i dagntransportene forholdsvis godt ad mellom disse to breene som ligger hele
10 mil fra hverandre. Den 7/8 har Memurue1ven fått tilskudd av sedimenter erodert i området foran breen og kurven forrykke s kraftig i
favar av Memurubreen. I 1971 var sambandet mellom disse to breene
og så nær lineært.
The re1ationship between daily suspended loads at Vesledalsbreen and
Austre Memurubre 1972 shown as a double-mass diagram. There is
good correspondence in the relative variations of daily loads between
these two glaciers situated 100 km apart. On the 7/8 erosion in front
of Austre Memurubre added considerably to the suspended lo ad of Memuruelva and displaced the curve in favour of Memurubreen. The observations from 1971 indicate a similarly good relationship between
the relative variations in daily load.

(Ve sledalsbreen og Austre Memurubre) og lengdegradsme s sig (Erdalsbreen og
Bondhusbreen).
Fig. 24 vi ser sammenligningen mellom Ve sledalsbreen og Austre Memurubre
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Sambandet mellom dognlige suspenderte transporter ved Erdalsbreen
og Bondhusbreen. I 1972 ga di s se to breene omtrent samme mengde
for suspendert transport. Tidlig og sent i se songen ga Bondhu sbreen
fra seg mer materiale enn Erdalsbreen, i juli tilsvarende mindre.
Periodevis folges de relative variasjoner i dogntransportene godt ad
ved disse breene som ligger hele 20 mil fra hverandre.
The relationship between daily suspended loads at Erdalsbreen and
Bondhusbreen. Total suspended load from these two was approx. equivalent in 1972. Early and late in the season Bondhusbreen gave more
sediment than Erdalsbreen while the latter surpas sed Bondhusbreen I 5
exports in July. In periods the relative variations in daily suspended
loads eorrespond well between the se two galeier s whieh are situated
200 km apart.

1972. Disse to breer ligger ca. 10 mil fra hverandre. Profilendringer ved Vesledaisbreen i 1972 forer til at verdiene for transportene i perioden som vises
på diagrammet er ca. 50% for store og medforer at kurven ikke stiger fullt så
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bratt som den skulle. Det ve sentlige er likevel at kurven vi ser et tilnærmet lineært samband i den relative storrelse av transportene mellom Austre l'vleD1urubre og Vesledalsbreen frem til den 6/8. Et lignende forhold fant en også i 1971
for disse to breene. I fig. 25 vises en sammenligning mellom Erdalsbreen og
Bondhusbreen. Disse breene er nær like store, med omtrent samme avlop og de
har gitt like store mengder av materiale (totalt) i 1972. Avstanden mellom dem
er ca. 20 mil.
Double-mas s kurven viser

~ilnærmet

lineære segmenter. Bruddpunktene opp-

trer ved start og kulminasjon av vannforingssykler ("flomperioder"). Tidlig og
sent i sesongen avviker tendensen betydelig fra midt i perioden da punktrekken
"snor seg" rundt en tenkt linje. Avvikene skyldes relativt storre transporter
ved Bondhusbreen enn ved Erdalsbreen i begynnelsen og slutten av sesongen. I
tillegg til at Bondhusbreen ligger lenger syd enn Erdalsbreen, er bretungen lavere og hele breen betydelig nærmere kysten. Dette gjor at den ligger noe "varmere" til enn Erdalsbreen og dette er en sannsynlig årsak til at avrennings- og
transportsesongen begynner tidligere og slutter senere ved Bondhus. M. a. o.
ser det ut til at sommerforholdene gjor seg gjeldende i kortere tid ved Erdalsbreen enn ved Bondhusbreen.
Resultatene i 1972 har meget til felles med de tilsvarende sammenligninger fra

1971. Periodevis kan transportene fra to og to br"eer folge s ad ne sten lineært og
ofte skifter forholdet mellom to tendenser, en for perioder med tiltagende og en
for perioder med avtagende vannforing. Alt i alt jevnes disse periodiske ulikhetene i stor grad ut, slik at breene fra år til år beholder sin innbyrde s rangordning.
M. h. t. bunntransportundersokelsene er sammenligningsgrunnlaget meget begrenset. Her har en bare resultatene fra deltamålinger i Nigardsvatnet (inkl.
nettprosjektet i 1969) og årets undersokelser fra Bondhusbreen å vise til. Resultatene fra begge steder viser at bunntransporten i brevassdrag kan oppnå
storrelser som ligger adskillig over det som har vært foreslått antatt tidligere
(en 301a andel av den suspenderte transports mengde). Utvilsomt er dog forholdet mellom bunntransport og suspendert materiale forskjellig fra vassdrag til
vassdrag og i noen grad forskjellig fra år til år innen samme vassdrag.
ForelOpig er det to generelle resultater som står ganske klart. Forst at bunntransportandelen i mange brevassdrag kan være like stor som transport av suspendert materiale. Derne st at den alt ve sentlige del av den årlige bunntran sporten finner sted i lopet av noen få korte og intense avrenningsperioder.
Sammenlignet med tallene fra tidligere års undersokelser viser totaltallene for

1972 at den observerte avrenning og transport ved breene har vært "normal".
Året har ikke på noen måte vært "rekordartet" med hensyn til de parametre SOD1
ble under sokt.
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MATERIALTRANSPORTUNDERSOKELSER VED BREER I SVARTISOMRÅDET
1972

Sammenfattende be skrive l se
I 1972 fortsatte materialtransportundersokelser ved 3 breer i Nord-Norge (se
side 5). Engabreen (39 km 2 ) er en vestlig utloper av Svartisen, Trollbergdalsbreen (2 km 2 ) er en liten dalbre like nord for Svartisen mens Hogtuvbreen (3 km 2 )
er en utloper av et brekompleks som ligger på Hogtuvmassivet like syd for
Svartisen. Ved Engabreen begynte undersoke1sene i 1969, ved Trollbergdalsbreen
i 1970 og Hogtuvbreen i 1971.
Vær- og vannforingsforholdene gjennom avrenningsesongen
Sntimengdene som falt på de observerte nord-norske breer i lopet av vinteren
frem til avrenningsesongens begynnelse var noe i overkant av det normale. Avrenningen ved de observerte breene i Svartisområdet korn igang i månedskiftet
mai/juni. I fig. 26 vises en sammenstilling av vannforingsobservasjonene for
1972 fra de 3 under sokte breer. Merk at det og så i 1972 er god samsvarighet i
vannforingsvariasjonene ved de tre breene gjennom se songen.
Frem til de siste dagene av mai dominerte et lavtrykk ved Island værsituasjonen
med en kjolig sorvestlig luftstrom inn over hele landet. Fra begynnelsen av juni
preget derimot et hoytrykk i Barentshavet værsituasjonen i den nordlige landsdel
med varm og tbrr luft dirigert inn fra oStlig kant. Det varme været satte fart i
smeltingen på breene. Smeltingen nådde sitt maksimum mot slutten av måneden
og i begynnelsen av juli da landsdelen hadde rekordhoye temperaturer.
Utover i juli trakk hoytrykket seg sorover og fra midten av måneden ble det noe
kj oligere og mer skiftende vær i landsdelen, bl. a. falt det en del nedbor som
forte til en ny vannforingstopp ved de observerte breer rundt 20. juni. Deretter
avtok nedbormengdene mens temperaturen igj en steg mot slutten av måneden.
Avrenningene avtok og så betydelig noen dager, men tiltok igj en etter som temperaturen steg mot overgangen til august.
I august gjorde en rekke nedborområder seg gjeldende i landsdelen. Etter en moderat vannforingstopp helt i begynnelsen av måneden korn en ny stor vannforingstopp igjen mot midten av måneden. Dette var et resultat av noen dager med forholdsvis hoye temperaturer kombinert med nedbor. Siste del av august ble det
kjoligere i de observerte breområder, men mye nedbor medforte en liten vannforing stopp rundt den 20. august. Etter dette var avrenningen moderat frem til
måned skiftet.
Ftirst i september korn det meget ustabile luftmasser inn over de undersokte
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OBSERVED GLACIERS NORTH NORWAY 1972
Daily discharge variations
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Fig. 26 Diagrammene er en sammenstilling av observerte dognvannforinger i
1972 fra de undersokte breene i Svartisområdet. Av sammenstillingen
går det tydelig frem hvordan vannforingsvariasjonene storrelsesmessig
folge s ad ved de enkelte breer.
The diagrams show daily discharge variations at observed glaeiers in
the Svartisen area 1972. Note the correspondence in discharge variation s betwe en the individual glacie r s.
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breområdene og ga usedvanlig store nedbbrmengder som igjen fbrte til at vannfbringen steg raskt og ga en intens, men forholdsvis kortvarig flomsituasjon
tidlig i måneden. Etter dette avtok avrenningene mot midten av måneden da det
igj en opptrådte en moderat flomsituasj on som re sultat av nedbbr. N edbbrområdene fortsatte å komme inn over landsdelen ve stfra og ga betydelig avrenning
fra breområdene flere ganger utover i oktober etter at observasjonsesongen ble
avsluttet.
Samlet var avrenningen fra breområdene som inngår i Svarti s -under sbkelsene
over det normale med en rekke flomsituasjoner i overkant av det som er "vanlig" i 1972. I tillegg trakk avrenning se songen noe lenger ut enn den pleier.
Generell kommentar til årets observasjoner
Observasjonsesongen ved breene i Svartisområdet varte fra begynnelsen av juni
til tidlig i september. De vesentlig ste deler av materialtransportsesongen er
derved dekket med observasjoner. Måle seriene dekker godt begivenhetene mnen
observasjonsperioden og er uten avbrudd av betydning.
I likhet med 1971 har imidlertid beregninger av vannfbringene i 1972 voldt problemer, især ved Trollbergdalsbreen, hvor elven skiftet leie i lbpet av sesongen.
Ved Hbgtuvbreen har en i lbpet av sesongen opprettet en pålitelig kurve og ved
Engavatn har profilet holdt seg stabilt.
Grunnlag smålinger for be stemme Ise av sedimentasjonen på deltaet i Engavatn
ble utfbrt på islagt vann i 1970. Siden 1970 har det ikke vært mulig å repetere
målingene på grunn av dårlig islegging. Et for sbk på oppmåling i 1972 mi slykte s
da i sen gikk samme dag målingen skulle utfbre s etter en periode med meget
sterk vind. Forelbpig har en derfor ikke noe mål for bunntransporten i Engabrevas sdraget.

Engabreen
Innledning
Undersbkelser av vannfbring og suspendert transport ved den 39 km 2 store
Engabreen har pågått siden 1969. Ved innlbpet til Engavatn (areal l, 2 km 2) som
ligger 0,3 km nedenfor brefronten, samt ved utlbpet av vannet er det opprettet
to prbvetagningsteder. I vannet er det også installert en limnigraf.
Observasjonstasjonen ved Engavatn var bemannet fra 29. mai til 18. september.
Observasjonsrutinene i sesongen var de samme som er beskrevet for Nigardsvatn. Pålagring smålinger på deltaet i Engavatn kunne des sverre ikke utfbre s
vinteren 1972/73 på grunn av isforholdene i vannet. Av denne grunn har en forelbpig ingen direkte bestemte verdier for stbrrelsen av bunntransporten i vassdraget fra Engabreen.
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Resultat
Diagrammene i fig. 27 viser resultater og beregninger fra Engavatnet 1972. Meteorologiske observasjoner er vist i det ovre diagrammet. Den heltrukne kurven i sort viser variasjonene i dognmiddeltemperaturen gjennom sesongen mens
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Diagrammet over st viser dognlig nedbor (blått) og dognmiddeltemperaturer (sort) målt i lopet av observasjonsesongen ved Engavatn 1972.
Nedenfor vises dognlige vannforinger (blått) fra Engavatn samt dognHg suspendert sedimenttransport ved innlopet og utlopet (sort). Forskjellen mellom soylerekkene gir et intrykk av vannets effektivitet
som sedimentasjonsbasseng.
The upper diagram shows daily precipitation (blue) and daily mean air
temperature (black) observed at Engavatn 1972. Below daily discharge
(blue) and suspended sediment transport (black) entering and leaving
the lake are shown. The latter two give an irnpre s sion of the lake IS
trap efficiency.
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soylene i blått vi ser dognlig nedbor . Verdiene er middeltallet av to nedbormålere av typen "Pluvius" plassert ved Engavatnet.
I diagrammet under viser den blå kurven beregnede dognlige vannforinger fra
Engavatn. De åpne soylene viser beregnede transporter av suspendert materiale
inn i vannet mens de rastrede mindre soylene viser transporter ut av vannet.
Storste dognlige transport av finmateriale, l 000 tonn, fant sted den 2/9. Samme
dogn er totalvannforing fra Engavatn beregnet til 2, 95 . 10 bm 3 . Transporten ut
av vannet var 40 tonn. Disse tallene er noe usikre da vannforingskurven må
ekstrapoleres for å dekke så hoye vannforinger. Tallene viser imidlertid en
sannsynlig storrelsesorden. Det samme gjelder for den 2/7 da årets hoyeste
vannstand i Engavatn ble målt. Avrenningen var denne dagen i storrelse sorden

6

3,82· 10 m

3

vann og finmateri altransporten inn i vannet ca. 500 tonn. Storste

materialkonsentrasjon ble målt til 380 mg/l den 2/9 i en vannprove ved innlopet,
samme dogn var stor ste målte materialkonsentrasjon ved utlopet 15 mg/l.
Beregningene for observasjonsperioden 29/5 - 18/9 viser at ca. 204 . 10 6 m 3
vann og 19750 tonn suspendert materiale ble transportert fra breen inn i Engavatn. I samme tidsrom viser beregningene at den suspenderte transporten ut av
vannet var ca. 3650 tonn. D. v. s. at ca. 8210 av finmaterialet som ble transportert inn i vannet sedimenterte der. Dette tall ligger nær det en har funnet tidligere år hvor sedimentasjonsraten i vannet har ligget mellom 75-8810.
Observasjonsperioden dekker mesteparten av transportsesongen. For observasjonene kom igang har det neppe vært transporter av betydning. Avrenningsesongen trakk noe ut og sluttet ikke for ut i oktober. I tiden etter målesesongen
opptrådte to flommer av betydning. Samlet kan finmaterialtransporten i 1972 ha
vært hele 21 000 tonn. Regner en at bunntransporten tilsvarer 3010 av den totale
suspenderte transport, var totaltransporten fra Engabreen i 1972 ca. 27000 tonn.
Dette tilsvarer igjen en fjerning av et lag masse på 0,35 mm jevnt fordelt over
breens areal.
Trollber gdalsbreen
Innledning
Undersokelsene av vannforing og suspendert transport ved Trollbergdalsbreen
tok til i 1970. Umiddelbart foran denne 2 km 2 store breen er det opprettet et
provetagningsted med et kontrollvannmerke, og litt lenger ned i vassdraget,
0,7 km fra brefronten, er det installert en limnigraf. Ob servasjonsrutinene
ved Trollbergdalsbreen var i 1972 de samme som ved de andre observerte
breene.

54

Fig. 28

Limnigrafen ved Trollbergdalsbreen, til venstre fOr og til hoyre etter
at breelven skiftet lop. Profilendringer er et stadig tilbakevendende
problem i forbindelse med vannforingsmålingene selv om det er sjelden
at endringene er så drastiske som vist på bildene ovenfor.
The automatic stage recorder at Trollbergdalsbreen, left before and
right after the glacier stream changed its cour se. Change s in the
gauging control is an always recurring problem although they are
rarelyas drastic as shown above.

Observasjonstasjonen var bemannet fra 17. juni til 28. august. Heller ikke denne
sesongen gikk man fri for problemet med profilendring i breelven. Den la. august skjedde en så drastisk endring at breelven skiftet lop og limnigrafen ble
stående på tort land (se fig. 28). Heldigvis var det utfart tilstrekkelig med
vannforingsmålinger til at en kurve kunne beregnes for vannstandsvariasjonene
for profilendringen skjedde. I 1973 er det målt ny kurve for kontrollvannmerket.
Denne kurven er gjort gjeldende og så for perioden etter la. august 1972. Sammenligninger mellom beregnede vannforinger ved Trollbergdalsbreen og de
andre observerte breene i Svartisområdet viser at de oppgitte vannforinger for
Trollbergdalsbreen i 1972 er sannsynlige. Storst usikkerhet er det ved den beregnede vannforing dagen profilendringen fant sted.
Resultat
Diagrammene i fig. 29 viser resultater av sesongens observasjoner og beregnmger. Meteorologiske observasjoner er fremstilt i det ovre diagrarnmet på
samme vis som for de tidligere beskrevne breer. I diagrammet under vises beregninger av vannforing og suspendert sedimenttransport ved Trollbergdalsbreen 1972. Vannforingene er plottet som en heltrukken blå kurve og beregnede
mas setransporter fremstilt i form aven soylerekke.
OverenstemmeIsen mellom variasjonene i de viste meteorologiske observasjoner og vannforingene er meget god. Både intense varmeperioder og nedborperioder har markerte virkninger på vannforing sforlopet. Vannforingene får, som be-
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Fig. 29 Diagrammet over st viser meteorologiske parametre målt ved Trollbergdalsbreen 1972. Nedenfor vises dognlige vannforinger (blått) og
suspenderte sedimenttransporter (sort).
The upper diagram shows meteorological parameters observed at
Trollbergdalsbreen 1972. Below daily discharge (blue) and suspended
sediment transport (black) are depicted.
skrevet tidligere, igjen virkning på den suspenderte sedimenttransporten, men
uten at det er et konstant forhold mellom st6rrelsen av vannforingen og sedimenttransporten.
Og så i 1972 har sedimenttransporten fra denne lille breen vært stor i absolutte
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og spesifikke verdier. Stor ste beregnede degntransport, ca. 315 tonn, inntraff
17. juli. Konsentrasjonen av suspendert materiale nådde da opp i 5,5 gil og avrenningen samme degn var ca. 0,24 . 10 6 m 3 . Det degnet den omtalte profilendringen fant sted var konsentrasjonen av finmateriale helt oppe i 5,8 gil. Den
beregnede sedimenttransport dette degn var 270 tonn og avrenningen O, 12· 10 6 m 3
Meget taler for at avrenningen og dermed også sedimenttransporten er beregnet for lavt dette degn. Muligens kan sedimenttransporten ha vært årets stor ste.
Stor sedimenttransport og vannforing var det også 4. august da den suspenderte
sedimenttransport i breelven var ca. 200 tonn og avlopet O, 22 . l O6m 3 .
Regner en at sedimenttransporten det dagnet profilendringen fant sted var ca.
5010 storre enn den beregnede verdi vi ser, var transporten i lopet av hele observasjonsperioden ca. 3700 tonn og avrenningen ca. 8,9 . 10 6 m 3 vann.

Forut for observasjonsesongen har det neppe funnet sted særlig stor sedimenttransport fra Trollbergdalsbreen. Etter sesongen var det en betydelig flom tidlig i september og ytterligere to som må ha forår saket stor sedimenttransport
for avrenningsesongen ebbet ut. Samlet kan den suspenderte sedimenttransporten i lbpet av avrenningesesongen ha vært ca. 4500 tonn. Regner en bunntransporten på samme måte som ved de andre breene var totaltransporten fra Trollbergdalsbreen i 1972 ca. 7000 tonn. Dette tilsvarer en fjerning av breerodert
rna s se fra breens berggrunns såle på l, 75 mm tykkelse.
Geologisk kart over Trollbergdalsbreområdet
For å skaffe grunnlag smateriale til en nærmere under sakelse av forholdet mellom berggrunnen og det breeroderte materiale som fores i elven fra Trollbergdalsbreen, er det foretatt en detaljert, geologisk kartlegging av de fjellpartier
som omgir breen. Feltarbeidet ble for det me ste utfort i august 1970. Det er
tatt i alt 31 bergartspraver. To av disse er undersekt i tynnslip og 6 stk. i planslip. Resten av provene er grovbestemt med hensyn til petrografi. Ellers er det
foretatt en grov bergarts- og mineralbestemmelse på 35 prever fra morenematerialet ved brefronten.
En profillinje fra limnigrafen til toppen av Skjelåtind (se fig. 30) er gått. Her
har en og så målt strek og fall. Det kartlagte område dekkes av flyfotografering,
Widerae oppdrag nr. 3205, C Il.
Den geologiske formasjon som utgjor berggrunnen innen kartbladet Rana hvor
Trollbergdalsbreen ligger, kalles den nord-norske glimmerskifer-marmorgruppe. Den omfatter lagdelte bergarter som skifre, kalksteiner og gneiser samt
eruptive granitter, gabbroer o. a. Generelt kan en si at berggrunnen i dette område dels er rene kambrosiluriske sedimentærbergarter, dels metamorfe berg-
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Fig. 30 Vertikalt snitt av berggrunnen langs en profillinje ved Trollbergdalsbreen.
Vertical cro s s- section through the bedrock along a profile at Trollbergdalsbreen.
arter av sedimentær og eruptiv opprinnelse og dels rene eruptiver av kaledonsk
alder, vesentlig granitter. Stroket i det kartlagte område går stort sett nord-ostl
syd-vest og fallet varierer fra steilt til 63 0 mot ost. Geologiske beskrivelser av
området finnes hos Marstrander (1911), Rekstad (1913) og Holmsen (1932).
Fig. 31 viser spesialkartet for Trollbergdalsbreen. I det etterfolgende gis det
en be skrivelse til kartet.
Sedimentkomplekset
Enkelte steder har glirnmergneisen så hoy glimmergehalt at den må karakteriseres som glimmerskifer. Det finnes også gradvise overganger til glimmergnei s. På grunn av detaljfolding og tektonikk er forlopet av dis se bergart er
meget uregelmessig og derfor slått sammen med gneisen i kartsymbolikken.
Krystallinsk kalkstein.

I kontakt med den gabbrobergart som finnes innen

kartbladet ligger en linse med krystallinsk kalkstein. Den er noe foldet, og det
har også foregått en kontaktmetamorfose med gabbro og gneis, hvor mineralene
diopsid, soizitt, wollastonitt, tremolitt, granat og aktinolitt er utkrytallisert.
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Gneiskomplekset
Sannsynligvis er det meste av dette område en sterkere omvandlet del av glimmeravdelingen. Ofte er disse gneisbergartene vanskelig å skille fra hverandre,
og fra glimmerskiferen.
Muskovittgneis.

Som det fremgår av kartet finnes et belte av muskovittgneis

ost for brefronten. I denne forekommer enkelte soner med en skifrig kvartsittisk
bergart som strekker seg parallellt med stroket. Begge bergarter er ganske lyse og si stnevnte er meget hard og tydeligvis motstandsdyktig mot forvitring og
ero sjon.
Glimmergneis.

Denne danner et storre belte foran brefronten. Bergarten er

forholdsvis skifrig og det finnes overganger til glimmerskifer, men for det
meste er den så omvandlet at den må karakteriseres som gneis. Også i denne
finnes tynne kvartsittiske soner. Forovrig finnes det ganger av glimmergneis
både i granatgneisen og i den stripete og slirete gneis (se under).
Granatgneis.

Grensen mellom granatgneis og glimmergneis er ikke overalt

like tydelig, men i hoyde 1106 m på breens sydside og i hoydedraget 1187 m og
1167 m på breens nordside finnes vel utviklet granatgneis . Granatene har sjelden særlig utviklet krystallform. Midlere storrelse på krystallene er ca. 0, 7 cm,
og med maksimalstorrelse på ca. 4 cm. Krystallene bærer ofte preg av hoyt
trykk. Av og til er de store granatene sterkt forurenset av inntrengt kvarts.
Stripet og sliret gneis.

Hele den ovre del av breen er for det meste omgitt av

denne gneis. Den er ofte sterkt detaljfoldet. Det finnes endel migmatittiske strukturer (se fig. 33) som tyder på både sedimentær og eruptiv opprinnelse. Sliret
gneis får man hvor lyse kvarts- og feltspatrike årer hyppig skjærer gjennom de
morke biotittg1immerrike lagene. på breens sydside opp mot hoyde 1298 m er
gnei sen lokalt kyanitt og staurolittforende.
Oyegneis (rombisk).

Bergarten kan betraktes som en variant av stripet/ sliret

gneis i det K-feltspat danner oyne istedet for lyse striper. Oynene har ofte en
rombisk form. Gneisen har sammenheng med granittområdet vestenfor og det
må antas at den har en eruptiv opprinnelse. Gneisen kan også oppfattes som en
porfyrisk granitt.
Kvartsittiske bergarter.

Slike finnes stedvis som soner og linser i de ovrige

gneiser, især i muskovittgneisen. På kartet er bare en stor re sone av denne
bergart tatt med på breens sydside. Bergarten er finkrystallinsk.

Fig. 31

Det geologiske kartet som er utarbeidet for Trollbergdalsbreområdet.
The geological map compiled for the Trollbergdalsbreen area.
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Fig. 32

Frostsprengt stripet og tynnbenket gneis fra breens nordside. Stripningen viser den opprinnelige sedimentære lagdeling.
Fro st shattered gneis s f rom the northern side of Trollbergdalsbreen.
The parallei veins in the rock show the original sedimentary layer s of
the methamorphic rock.

Fig. 33

Migmatittiske strukturer i stripet og sliret gneis fra hoyde 1377 m
(nordve st for breen).
Migmatic pattern in the gneiss at hill 1377 m (north-west of the
glacier) .
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Fig. 34

Liten forkastning i glimmergneis som kan folges hele 1,5 km nordover fra brefronten.
A small fault line that can be traced over a distance of l, 5 km northward from the glacier terminus.

Fig. 35

Markerte skuring striper og abrasjonsformer i steiltstående foliasjon
av glimmergneis nær brefronten.
Striation and abrasion marks in vertically foliated schistoise gneiss
near the glacier terminus.
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Amfibolitt.

Det finnes noen spredte linser av denne bergart. I hoyde 1106 m

på breens sydside finnes en storre gang. Muligens kan de være oppstått av gabbro smelter.
Eruptiver (Kaledonske)
Gabbro.

Ca. l km foran brefronten i styrtningen ned mot Beiardalen ligger en

linse av grov-krystallinsk gabbro. Den er meget forvitret i overflaten og delvis
serpentinisert. Gabbro er en dypbergart og i dette området består den av kalkrik plagioklasfeltspat, morkegronn hornblende , endel biotitt, glimmer, noe
kvarts og litt kis.
Granitt.

Fra breen og opp mot Skjelåtind 1640 m o. h. består berggrunnen av

en småfoldet og sterkt pres set skifrig granitt med morke hornblende-forende
lag. Området strekker seg nordostover langs fjellryggen mot Gråtådalsfjell ca.
5 km, hvor den kiler ut. Ellers finnes en stbrre granittgang på breens sydside.
Denne er en meget ly s granitt og ligner på den granitt som omgir Hogtuvbreen
syd for selve Svartisen. Forovrig finne s endel andre eruptive ganger av delvis
granittisk karakter. De betydeligste av dis se er tatt med på kartet.
Pegmatitt og kvartsganger
Pegmatitt.

Pegmatittganger finne s både i gnei sene og i granitten. Pegmatitt

er grov-krystallinske partier av disse bergarter. De sprekker lett opp og bruddstykker sees hyppig i losmasser foran breen. Foruten bergartenes hovedbestanddeler forekommer som regel sort turmalin og apatitt. Ellers er fe>lgende mineraler påvist: granat, epidot, titanitt, beryll, rutil, orthit, zeolitter, magnetitt,
svovelkis, jernglans, kobberkis, euxenitt og cillimanitt.
Kvartsganger.

Sammen med pegmatittene finnes også noen ganger av ren

kvarts. De er som regel tynne, fra 3 -4 cm og opp til 8-10 cm, men kan ha
ganske stor utstrekning i lengderetningen.
Svakhetssoner, forkastnings- og sprekkesystemer
Uten å gå i detaljer kan en si at dis se komponenter virker i ugunstig retning med
hensyn til bergartenes stabilitet. Av svakhetssoner er observert noen få på grensen granatgneis/ stripet sliret gneis og grensen gneis/granitt. I granitt og tilstotende gneis folger et av sprekksystemene strokretningene og et annet går N. V. S. V. En liten, men markert forkastning kan folges over l km i glimmergneis
ved brefronten i retning N. O. - S. V. Se fig. 34.
Skifrighetsmonstre (foliasjon) og foldings strukturer
Særlig glimmergneisene har en utpreget skifrighet, som oftest meget tynnskifrige. Sammen med sitt steilt stående fall mot ost og brebevegelsesretningen har
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disse bergarter vært særlig utsatt for breerosjon (se fig. 35). Det har ikke vært
særlig foldning i disse bergartene. I den stripete og slirete gneisen har foldningen vært mer omfattende, særlig detaljfoldningen. Den skifrige granitt i bl. a.
Skjelåtind har vært utsatt for tildels sterkt press med lokalt utpregede foldestrukturer .
Hogtuvbreen
Innledning
Undersokelser av vannforing og suspendert transport ved den 3 km

2

store Hog-

tuvbreen (se fig. 36) tok til i 1971. I 1972 var observasjonstasjonen bemannet
fra 25. juni til l. september med et avbrudd i observasjonene mellom den 18. og
27. august. Ved observasjonstedet i breelva, ca. 400 meter foran brefronten,
er det utfort provetagning etter samme rutine som ved de andre observasjonsstedene. Bortsett fra perioden uten observasjoner nevnt ovenfor, er hendelser
med vesentlig betydning for vannforing og sedimenttransporten i lopet av sesongen godt dekket med prover. Vannforing skurven ved observasjonstedet er i 1972
blitt meget godt be stemt. Det be stemmende profil i elven på dette sted er en
bergterskel og skulle derfor være meget stabilt.

Fig. 36 Hogtuvbreen sett fra ost. Denne er den lavestproduserende av de undersokte breer i Svartisområdet m. h. t. sedimenttransport.
Hogtuvbreen seen from the ea::;t. This glacier has proved to be the
lowest producing of all the observed glaciers in the Svartisen area.
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Fig. 37 Diagrammet overst viser meteorologiske parametre m~lt ved Hogtuvbreen 1972. Nedenfor vises dognlig vannforing (bl~tt) og suspendert
transport (sort) m~1t ved brefronten.
The upper diagram shows meteorological parameters measured at
Hogtuvbreen 1972. Below daily water discharge (blue) and suspended
sediment transport is shown.
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Re sultat
Diagrammene i fig. 36 viser resultater av observasjoner og beregninger fra
Hbgtuvbreen 1972. bver st vise s dbgnlige middeltemperaturer målt ved brefronten som en kurve i sort. Dbgnlig nedbbr målt samme sted vi se s som sbyler i
blått.
I diagrammet under Vlser kurven i blått beregnede dbgnvannfbringer mens
sbylene i sort viser beregnede dbgnlig suspenderte sedirnenttransporter.
Varmeperioden i slutten av juni fbrte til årets stbrste vannfbringer og sedirnenttransporter ved Hbgtuvbreen. Årets stor ste dbgntransport, 34 tonn, fant sted
6 3
k
.
28 / 6. Samme dbgn var avlbpet fra breen O, 55
10m og stbr ste on sentra SJon
av suspendert materiale ble målt til 85 mg/l. Sesongens stbrste vannfbring inn6 3
traff få dager etter, den 30/6. Da var dbgnavrenningen hele 0,64 . 10 m og
den suspenderte sedimentt!"ansport 27 tonn.
Innenfor perioden med observasjoner er det beregnet at ca. 445 tonn suspendert
materiale og 20,08 . 10 6 m 3 vann passerte målestedet ved brefronten. Observasjonene dekker ikke hele avrenningsesongen. Foruten perioden med avbrudd i
observasjonene i slutten av august, var det også en del avrenning fbr og etter
observasjonsperioden. For å bedbmme materialtransporten ved Hbgtuvbreen
utenom observasjonsperioden er det naturlig å sammenlignR med vannfbrings~
registreringer fra andre nærliggende brevassdrag. Disse viser at breavrenningen kom igang i begynnelsen av juni og varte til ut i oktober. Ved Engabreen utgjorde sedimenttransporten i den perioden Hbgtuvbreen ikke var oemannet, 25%
av den sedimenttransport som fant sted mens begge var bernannet og ble observert parallellt.
Avrenningen og sedimenttransporten begynner noe fbr og slutter senere ved
Engav3.tn enn ved Hbgtuvbreen. Det er derfor rin1elig å anta at sedimenttransporten ved Hbgtuva i tiden utenom observasjonsesongen, kan ha vært mindre
enn 25% av det som ble målt innenfor målesesongen. Totalt er den suspenderte
sedimenttransporten i 1972 da beregnet til ca. 550 tonn.
Bunntransporten i breelven vet en lite om, den regnes derfor som ved de bvrige
obse::.-verte breer, å være omkring 30'10 av den suspenderte sedimenttransporten.
Regnet på denne måten skulle den totale materialtransport fra Hbgtuvbreen i
1972 være i stbrrelsesorden 700 tonn. Jevnt fordelt over breens berggrunnsunderlag utgjbr dette en fjerning av masse tilsvarende et 0, 12 mm tykt lag.

66

Sluttord, Svartisenområdet
Materialtransportundersokelsene i Svartisområdet har ikke pågått lenger enn
siden 1969. Sammenligninger mellom 1972 og tidligere års undersokelser viser
at 1972 og 1971 var rekordartede år materialtransportmessig sett, p. g. a. en
del ekstremt hoye vannforingsperioder i lopet av sommersesongene. Når det
gjelder spesifikk materialtransport (tonn/km 2 ) har de undersokte nord-norske
breer holdt samme rangordning i 1972 som tidligere år. Trollbergdalsbreen avgir de suverent stor ste spesifikke sedimentmengder , deretter folger Engabreen
og til slutt Hogtuvbreen. Den sistnevnte med svært moderate sedimenttransport-
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Fig. 38

Sambandet mellom dognlige suspenderte transporter ved Trollbergdalsbreen og Hogtuvbreen. Frem til tidlig i juli var transportene relativt storre ved Hogtuvbreen enn ved Trollbergdalsbreen. Etter en
gradvis overgang endret forholdet seg i favor av Trollbergdalsbreen.
Fra den 7/7 fulgtes de relative variasjonene i dogntransportene ved
de to breene meget godt ad.
The relationship between daily suspended loads at Trollbergdalsbreen
and Hogtuvbreen. Compared with Trollbergdalsbreen, Hogtuvbreen
gave relatively more sediments early in the season. After a gradual
transition in favour of Trollbergdalsbreen the relationship became remarkably stable the re st of the season from about 7th July.
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er. I likhet med for Sor-Norge er en interessert i å bringe klarhet i årsakene
til de store forskjellene fra bre til bre. Ved siden av selve massetransportundersokelsene og studiet av det transporterte materiales sammensetning er det
derfor satt igang mere detaljerte undersokelser av de geologiske forhold ved
breene. Kartet fra Trollbergdalsbreen er et skritt på veien i denne retning. Videre utfores det en del mekaniske prover på bergartsstykker fra de forskjellige
områder. Det er vårt håp også å få utfort undersokelser som kaster mer lys
over glasial-kronologi ske forhold ved de under sokte breer. Forandringer i
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Fig. 39 Sammenligning av dogntransportene målt ved Engabreen og Hogtuvbreen
1972. Kurvens karakteristikk minner om forlopet av kurven på foregående side. Det er tydelig at tilgjengeligheten av materiale for transport var storst ved Hogtuvbreen tidlig i sesongen. Deretter er den
blitt relativt mindre enn ved de to andre breene.
Comparison of daily suspended loads observed at Engabreen and Hogtuvbreen. The graph shows great resemblance with that on the preceding page. It is evident that the availability of sediments for transport at Hogtuvbreen was better early in the run-off season than later.
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breens mektighet gjennom tiden har utvilsomt hatt betydning på breerosjonen.
Tilsist utfores en del målinger av breenes bevegelse. Slike data er relevante i
denne sammenheng. Innsamling og kombinasjon av disse data er en langsiktig
affære og presentasjonen av dataene i disse arbeidsrapportene må nodvendigvis bli fragmentarisk.
Samvariasjonen i forlopet av relative storrelser for suspendert sedimenttransport fra dogn til dogn gjennom sesongen har vært undersokt på samme måte som
for Sor-Norge. Fig. 26 viser tydelig hvordan dognvannforingene varierer i takt
ved de under sokte nord-nor ske breene. I fig. 38 sammenligne s dogntransporten
fra Trollbergdalsbreen med tilsvarende sedimenttransport fra Hogtuvbreen.
Selv om dognlig sedimenttransport er mange ganger stDrre ved Trollbergdals-
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Fig. 40 Dogntransportene ved Engabreen og Trollbergdalsbreen 1972. Trenden
skifter i lineære segmenter. Spesielt i juli og august folges transportvariasjonene ved disse to ulike breene meget godt ad over et lenger
tidsrom. Samme forhold fant en i 1971 for disse to morfologisk meget
ulike breene.
Daily transport compared for Engabreen and Trollbergdalsbreen 1972.
The trend alternate s in linear segments. Particularly good corre spondence over a long period of time is found in July and August. A similar
relationship was found in 1971 for these two very different glaciers.
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breen enn ved Hagtuvbreen, vi ser kurven at det likevel er en sammenheng mellom de relative variasjonene i dagntransportene. Tidlig i sesongen var sedimenttransporten relativt starst ved Hagtuvbreen. For den 7/7 har en noen dogn
hvor det skjedde en gradvis overgang og fra sistnevnte dato viser punktrekken
en nesten lineær trend ut sesongen. Transportene er da blitt relativt storst ved
Trollbergdals breen (sammenlignet med for ste periode).
Fig. 39 viser en tilsvarende samrnenligning for Engabreen og Hogtuvbreen.
ForlOpet av punktrekken viser at forholdet mellom disse breene ligner meget
på forholdet vist i fig. 38.
Kurvene synes å antyde at tilgjengeligheten av sedimenter for transport var relativt storre ved Hogtuvbreen tidlig i sesongen enn ved de to andre. Samtidig
tyder de to kurvenes likhet på at Trollbergdalsbreen og Engabreen falges godt
ad m. h. t. variasjoner i de relative transportstorreiser gjennom sesongen. I
fig. 39 vises en sammenligning mellom de to sistnevnte breer. Her består kurven av lineære segmenter. Spesielt god overenstemmelse var det mellom de to
breene i en sammenhengende periode i juli og august, vist ved det lange lineære segmentet i diagrammet.
Sammenligningen mellom sedimentt ran sporten fra breene i Svartisområdet i
1972 har mange likhetspunkter med den tilsvarende sammenligning for 1971.
Denne sammenligningen viste også at transportforlopet ved Trollbergdalsbreen
og Engabreen er forholdsvis likt, mens Hogtuvbreen er mer avvikende.
Årets undersakelser i Nord-Norge understotter de resultater en er kommet
fram til tidligere m. h. t. rangordningen i sedimenttransportens starrelse fra
de undersakte breer samt den gode kronologiske samvariasjon i transportvariasjonene mellom Engabreen og Trollbergdalsbreen. Etterhvert som berggrunns-,
bevegelses- og andre spesialundersakelser blir ferdige håper en å kunne kaste
mer lys over årsakene til likhetspunkter og forskjeller mellom breene.
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NOEN OBSERVASJONER AV SUSPENDERT SEDIMENTTRANSPORT I FILEFJELL
REPRESENTATIVE OMRÅDE
En undersbkeise av den suspenderte sedimenttransporten fra Filefjell representative område utfart i 1971 viste at det bare rent unntaksvis finner sted registrerbare sedimenttransporter ut av nedbbrsfeltet. Holtan (1972) undersbkte samme
år transporten av opplbste emner fra og innen feltet og kom til at også denne
form for transport var minimal i Filefjellfeltet.
Innenfor IHD-feltet ligger det en rekke innsjber av forskjellig stbrrelse som kan
tjene som sedimentasjonsbassenger for det materiale som transporteres innenfor feltet. Prbvene i 1972 ble tatt nedenfor Smeddalsvannene hvor betydelig sedimentasjon av evt. materiale som fores inn i vannene kan ventes å finne sted.
For å bringe klarhet i om det finner sted storre sedimenttransport innenfor feltet enn ut av feltet, ble det i 1972 utfbrt en del prbvetagning i Slutedbla (se fig.

Fig. 41

bvre del av Slutedbla nedbbrfelt fotografert på vårparten 1972. Observasjonene viser at materialtransporten i dette feltet normalt er ubetydelig.
The upper part of the Slutedbla drainage basin in the spring of 1972.
Observations show that sediment transport within this basin under normal conditions is negligible.
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41), et vestlig vassdrag i det representative område. Dette vassdraget drenerer
2
fra et 12 km

stort delfelt av IHD-feltet hvor det ikke finnes naturlige sedimenta-

sjonsbasseng langs vassdraget. Fra nedbbrsfeltets hbyeste punkt ca. 1800 m o. h.
ned til målestedet (feltets laveste punkt, 960 m o. h.) er lengden av vassdraget
ca. 7,5 km. Berggrunnen består av Ortho-gneisser og noe gabbro, for det meste dekket av et tynt, jevnt morenedekke med enkelte myrdrag langs vassdraget.
M. h. t. vegetasjon kan området best beskrives som beiteland med vesentlig
gress og noe buskevegetasjon.
Prbver ble tatt ved en rekke for skjellige vannfbring sforhold fra begynnelsen av
juni til ut i september. Dessverre ble ikke årets stbrste vannfbring den 7. juni
dekket med prbver. Dette dbgn var vannfbringene av samme stbrrelsesorden
som ved stor ste registrerte flom i 1971.
Prbvene tatt i Slutedbla 1972 vi ser alle et meget lavt innhold av suspendert materiale. Askevekten av de analyserte prbvene viser i gjennomsnitt 0,8 mg/log
er på grensen av det registrerbare med den målemetode som brukes i nærværende undersbkeiser. Stbrste målte konsentrasjon var 1,3 mg/l. Det er mulig at
konsentrasjonen under flommen 7. juni kan ha vært noe stbrre enn dette.
Sett under ett viser årets undersbkeise på samme måte som fjorårets at transporten av partikulært finmateriale i feltet er ubetydelig. Bare rent unntaksvis
skjer transporter aven slik stbrrelsesorden at de er virkelig målbare med de
metoder som har vært brukt for under sbkelsene.
De undersbkeiser av materialtransport som har vært utfbrt i dette hbyfjellsområde på Filefjell tyder på at forvitring og erosjon av berg og jordgrunnen i
feltet skjer sakte. Evt. transport innen feltet dempes hurtig ved at det finnes
en rekke naturlige sedimentasjonsbas seng lang s nedbbrfeltets vas sdrag. Det er
derfor liten eksport av materiale ut av dette IHD-feltet.
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SLUTTORD
Materialtransporten og det hydrologiske regime i små bredekkede nedborfelt
har en egenartet karakteristikk. I noen breområder finner en de hoyeste spesifikke avlop som er målt i landet, samtidig med at områdene har den korteste
avrenningsesong. Avrenningen fra disse forholdsvis små nedborfeltene reagerer
raskt på endringer i vær situasjonen. Gjennom avrenningse songen kan det derfor på kort tid veksle mellom moderate og ekstremt store 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 avrenningssesongen som regel er kort og intens og vannforingsvariasjonene innenfor sesongen store og hyppige.
Materialtransportene s karakter preges av avrenning sforholdene. I for ste rekke
gjennom den betydning vannforingenes storreiser og graden av turbulens har for
vassdragets evne til å 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 finnes 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 be skrivelse av dynamikken i slike forhold
kvantifiseres på en tilfredsstillende måte må en trolig soke tilflukt i en modell
som inneholder stokastiske elementer. Slikt arbeid er nu igang.
Tabellen i fig. 42 viser resultatet av beregningene basert på observasjonene for
1972, stilt sammen med tidligere år s resultat. For hver bre er antallet uker
med observasjoner i lOpet av hvert år oppgitt sammen med den beregnede finmaterialtransport innenfor observasjonsperioden. Videre er det på grunnlag av
disse beregnede verdier gjort en vurdering av den totale materialtransport fra
hver bre hvert år. I vurderingen er det tatt hensyn til forlopet av avrenningen
Fig. 42

Tabellen viser resultater fra sedimenttransportundersokelsene i 1972
stilt sammen med tidligere års resultater. I tabellhodet er et riss av
hver bre med enkelte kotehoydeangivelser (m o. h.) og breenes navn og
arealer oppgitt. For hvert år er oppgitt antallet observasjonsuker,
målt transport av suspendert materiale, antatt årstransport (bunntransport inkludert), og beregnet spesifikk sedimentproduksjon.
The table shows a summary of results from the investigations of sediment yield at selected glaeier s in Norway. A sketch of each glacier is
shown in the table heading, together with glaeier names and areas.
For each year of investigations the number of weeks with observations,
observed suspended load, estimated total annua l transport, and values
for specific sediment yield are shown.
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INVESTIGATONS OF SEDIMENT YIELD AT SELECTED GLACIERS IN NORWAY
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fra hver bre for og etter selve observasjonsperioden og den suspenderte transport utenfor observasjonsperioden er anslått på dette grunnlag. Ved Nigardsbreen og Bondhusbreen hvor det er utfort bunntransportobservasjoner er den
registrerte grovmassetransport hvert år lagt sammen med avrenningsesongens
suspenderte transport og oppgitt i tabellen med spesiell markering x). Ved de
ovrige breene er bunntransporten antatt å tilsvare ca. 30% av årets suspenderte
transport og sammenlagt gir disse mengder den antatte årlige materi.altransport
fra hver bre.
Tilsist er volumet av den antatte årstransport dividert med breens overflateareal og det er beregnet hvor stor erosjon denne sedimentmengde tilsvarer hvis
en regner at breens nedslitning er jevnt fordelt over hele breens underlag.
Det er grunn til å gi noen kommentarer til enkelte tall i tabellen samt gjore
noen generelle bemerkninger om dere s pålitelighet. Dette gir samtidig anledning
til å summere opp enkelte detaljer av undersokelsesprogrammet som har vært
berort tidligere i denne rapport.
Jo lenger observasjonsperioden er, jo bedre er som regel bedommelsesgrunnlaget for totaltransporten hvert år, oppgitt i tabellen. Antallet uker observasjonsperioden har vart gir derfor en pekepinn om det oppgitte totaltalls representativitet. De fleste steder varer avrenningsesongen 16-22 uker, mens den
alt vesentlige del av transporten finner sted i juni, juli og august.
I undersokelsesprogrammet legges det storst vekt på observasjoner av den suspenderte sedimenttransport i brevassdragene. Fremgangsmåten i målemetodikken er beskrevet i innledningskapitlet. En hoy observasjonsfrekvens er valgt
for at de hyppige og store forandringer i breelvens vannforing og materialkonsentrasjon kan beskrives så fullstendig som mulig.
Beregninger av vannforingen er sannsynligvi s den stor ste feilkilde i målemetoden. Ved enkelte breer er elvelopene ustabile og det har lett for å skje profilenringer som påvirke r vannforings - og transportberegningene . Dette demonstreres til fulle ved Vesledalsbreen og Trollbergdalsbreen i 1972 hvor profilendringer har skapt problemer for beregning av vannforingene. Videre opptrer det tidvis storre vannforinger enn det målestedene er kalibrert for. I slike tilfeller må
vannforingsberegningene utfores ved ekstrapolasjon av kurven etablert for lavere vannstander, med de muligheter for feilberegning som dette gir. En soker
å eliminere slike grove feil i observasjonsmaterialet ved hyppige kontroller og
utvidelser av målingene ved vannmerkene, samt krysskorrelasjon med data fra
andre nærliggende vannmerker.
Den generelle pålitelighet av beregningen for suspendert sedimenttransport in-
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nenfor observasjonse songen har vært di skutert flere ganger tidligere i denne
rapportserien. Resultatene av forsakene med paralelle observasjoner ved to
uavhengige målesteder langs vassdraget fra Erdalsbreen i 1972 og ved Vesledalsbreen i 1970 indikerer at dis se beregningene er pålitelige sålenge observasjonene utfores forskriftsmessig. De meget jevne resultatene fra bestemmelsen
av sedimentasjonsraten gjennom en årrekke i Nigardsvatn, Vesledalsvatn og
Engavatn tyder også på dette. Generelt kan en derfor si at verdiene for observert suspendert sedimenttransport oppgitt i tabellen er godt be stemt.
Som nevnt i innledningen har en avgrenset begrepet fl suspendert transport" til
å gjelde partikkelstorrelser mindre enn 0,5 mm diameter. I praksis er denne
grense transient og varierer med turbulensgraden fra elv til elv og langs elvelopene. Kornfordeling skurvene av suspendert materiale fra breelvene og hyppigheten av korn storre enn 0,5 mm oppfanget i provene antyder også at den valgte
grense de fleste steder er en rimelig middelverdi. Den tilsvarer ovre grense
av hva som kan regnes som suspendert materiale i disse meget turbulente vassdrag.
Når det gjelder transporten av partikler i breelven med diameter storre enn
0,5 mm, vet en forholdsvis mindre om dette enn den suspenderte transport.
Målingene av deltautviklingen i Nigardsvatn og flNettprosjektet" (se Ekman,
1970, s. 18) har vist at bunntransporten i et brevassdrag kan utgjore en betydelig andel av den totale sedimenttransport, over 50'70. Årets målinger fra Nigardsvatn bekrefter dette ytterligere.
De spesielle undersakeiser som er utfart ved Bondhusbreen viser at bunntransporten også i dette brevassdraget utgjorde ca. 50% av den totale sedimenttransport i 1972. Videre har provene med MUhlhofer- sampleren gitt et inntrykk av
hvordan transporten fordeler seg i tid, samt danner grunnlaget for en kornfordelingskurve av grovmaterialet som fores i elven. Provene viser at den vesentlige del av bunntransporten i lOpet av året finner sted i forbindelse med noen få
flomsituasjoner, videre at kornfo:cdelingen varierer med vannforingene på samme måte som for det suspenderte materiale. En stor mangel ved undersokelsen
er at den gir liten opplysning om sammensetningen og storrelsen av grov sandog grusfraksjonstransporten. Ut fra det en kan se, utgjor disse fraksjonene en
viktig del av bunntransporten i Bondhuselven.
I hvilken grad det er mulig å ekstrapolere re sultatene av bunntransportmålingene
fra Bondhusbreen og Nigardsbreen til andre breer er vanskelig å si. Utvilsomt
skjer den vesentlige del av bunntransporten ved disse andre breene også i forbindelse med flomsituasjoner. Undersakeiser langs elvelopene viser at det alle
steder transporteres fraksjortstorrelser opp til blokkstorrelse. Ser en f. eks. på
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Erdalsbreen er det svært sannsynlig at bunntransportandelen er storre enn de
generelle antagelser på 300/0 som er gjort i beskrivelsen av årets observasjoner
og beregninger derfra. Utvilsomt varierer storrelsesforholdet mellom suspendert- og bunntransport både fra vas sdrag til vas sdrag, og med tiden innen samme va s sdrag.
I forbindelse med de store kraftutbyggingsprosjekter som er planlagt i Breheimen/
Jotunheimen- og Svartisenområdet er det absolutt nodvendig å utfore ilere bunntransportunder sokelser med så lange tids serier av observasjoner som mulig for
å frem skaffe et tilfredstillende grunnlag for detaljplanleggingen.
Kornstorrelses- og mineralsammensetningen av materialet som fores i brevassdragene har og vært undersokt. Resultatene av disse undersokelsene har interes se hvi s de kan gi opplysning om relasjonen mellom sedimentene og berggrunnen som er opphav til sedimentene. Videre har viten om sedimentenes sammensetning betydning i bedommeisen av hvilke slitasjeproblemer det materialbela stede brevannet vil kunne skape i planlagte kraftanlegg spumper, ventiler,
turbiner, 0.1.
I årets rapport refereres bare en mindre undersokelse av det suspenderte materiales sammensetning ved Bondhusbreen. Resultatene av denne faller imidlertid sammen med resultatene av tidligere undersokelser fra en rekke andre brevassdrag.
Oftest består mer enn 50% av det suspenderte materiale av fraksjonstorreiser
mindre enn 0,074 mm diameter. I de groveste suspensjonsfraksjonene er det
mye bergartsfragmenter. Hovedmineralene er alle steder kvarts og feltspat. I
Svartisområdet er det også stort glimmerinnhold i sedimentene. Et særlig betydning sfullt trekk ved de tran sporterte sedimenter er at kvartsandelen tiltar
sterkt mot finere fraksjonstorreiser slik fig. 22 viser for Bondhusbreen. Dette
betyr at en vesentlig del av materialet finere enn 0,074 mm består av meget
harde og skarpkantede kvartskorn.
Innenfor hver av landsdelene har det vært vi st til hvordan avrenningen og transporten varierer i takt gjennom sesongen. På årsbasis vises dette ved at breene
beholder samme rangordning m. h. t. sedimentproduksjon fra år til år. I tabellen kommer dette derimot ikke så tydelig frem lenger etter som noen breer har
inkludert målte bunntransporter i tallene for sedimentproduksjon, mens bunntransporten bare har vært anslått for de ovrige, i enkelte tilfeller for beskjedent. Trolig er f. eks. Erdalsbreens totale sedimenttransport mer lik Bondhusbreens enn det tabellen viser.
Sammenligninger mellom Svartisområdets breer Qg de sor-norske viser at
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landsdelene innbyrdes ikke feHges så godt ad m. h. t. årsavrenning og transportens
storrelser. Mens 1969 og 1970 var betydelige år avrenning s- og transportme ssig sett i Sor-Norge var storrelsen av disse parametre mer Jlnormale" i NordNorge. I 1971 og 1972 inntok derimot Svartisområdet lederplassen, mens avrenningen og transportene fra breene i Sor-Norge var moderate. Dette skyldes
naturlig nok at den herskende værsituasjon i de to landsdeler til samme tid ofte
er vidt forskjellig, noe som kommer tydelig frem i sammenligningen mellom
breene s avrenning de si ste 4 år.
På ett sett kan likevel breene i Sor- og Nord-Norge sammenlignes, selv om de
ikke folges ad fra år til år. I begge landsdeler er det en viss "spennvidde" i sedimentproduksjonen innbyrdes mellom de enkelte breene som undersokes. Noen
er hoytproduserende, andre middels- og noen lavtproduserende. Undersokelsen
viser at særlig Trollbergdalsbreen og deretter Erdalsbreen og (sannsynligvis)
Bondhusbreen eksporterer over l 000 tonn/km 2 årlig. I mellomklas sen ligger de
to storste breene Nigardsbreen og Engabreen samt Austre Memurubre. Hogtuvbreen og Vesledalsbreen har begge forholdsvis beskjeden sedimentproduksjon.
Sammenlignet med sedimenttransporten i og fra det brefrie hoyfjellsnedborfeltet
på Filefjell som knapt er registrerbar, blir likevel eksporten fra de mest beskj edne breene betydelig.
Med de årlige sedimenttransporttallene som bakgrunn er det naturlig å sporre
seg om hva disse tallene sier om breenes erosjon. Man håper jo at målingen av
de breeroderte sedimentmassers storrelser til en viss grad skal være et indirekte uttrykk for denudasjonsraten under breene.
Det er umiddelbart klart at transporten målt et år ikke reflekterer breens erosjon samme år direkte. Dette vises bl. a. av at variasjonen i storrelsen av
transportene i stor grad varierer i takt med variasjonene i avrenningen. For
hver enkelt bre er m. a. o. avrenningens storrelses-variasjoner fra år til år betydningsfulle for storrelsen av den årlige sedimenttransport.
På den annen side har detvært fremhevet at breene beholder en bestemt innbyrde s rangordning fra år til år. Noen er konstant hoytproduserende mens andre er
lavtproduserende o. s. v. For å komme nærmere inn på dette problemkompleks
må de enkelte faktorer som virker i erosjonsprosessen og samvirket mellom
dis se studeres nærmere. Hittil i under sokelsesprogrammet har det vært liten
mulighet til å gå særlig detaljert og systematisk til verks i en slik sammenheng.
En del undersokelser er riktignok allerede utfort for å belyse slike faktorer
nærmere, bl. a. den geologiske kartlegging ved Trollbergdalsbreen som pre senteres i denne rapport, undersokelser av bresedimentenes sammensetning, mekaniske prover på bergartene, samt brehastighetsmålinger . En håper med tiden å
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kunne utfore flere komplimentære undersokelser, f. eks. undersokelser av ismektigheten ved de enkelte breer samt kartlegging av bunntopografien under
breene.
Ser en på noen av de faktorene som er nevnt og det en alt kjenner til om dis se i
forbindelse med noen av de undersokte breer, reiser det seg en del sporsmål
når en sammenligner forholdet mellom den spesifikke sedimenttransport som
er oppgitt i tabellen for de enkelte breer.
Mest ioyenfallende er kanskje forholdene mellom de "hoyestproduserende "
breene. Bevegelsesmålinger ved Erdalsbreen og Bondhusbreen tyder på at disse
er ganske aktive, hvilket kan bidra til å forklare den store regi strerte sedimenttransport. Trollbergdalsbreen derimot, beveger seg nesten ikke, og selv om
den ligger på lettere eroderbare bergarter (glimmerrike) virker det lite sannsynlig at den i dag skal være istand til å erodere mer enn de to andre.
Deler av både Nigardsbreen og Engabreen er meget aktive, samtidig antas store
deler av breplatåene å være lite aktive. Det ville åpenbart gi et bedre sammenligningsgrunnlag mellom breene om en kunne skille ut de virkelig aktive arealer
av breene og beregne den spesifikke sedimentproduksjon på grunnlag av disse.
Om dette vil fore frem til et bedre sammenligningsgrunnlag for rraktive rr breer,
blir det likevel vanskelig å redegjore for hvordan Memurubreen og især Trollbergdalsbreen, som har lite bevegelse, avgir så store sedimentmengder . Bergartene ved Trollbergdalsbreen og Memurubreen er trolig lettere eroderbare enn
ved de andre undersokte breene, men dette er ikke nok til å forklare de forholdsvis store sedimentmengder som transporteres fra disse nærmest rr stillestående"
breene i dag.
Et annet forhold som er ioyenfallende ved de to sistnevnte kan bidra til en forklaring. Stedvis er de begge omgitt av og hviler på sedimentlag av betydelig
tykkelse. Dette er neppe sedimenter som er erodert og akkumulert av breene
ved den utstrekning og mektighet de har i dag. Disse sedimentene er hoyst sannsynlig overlevninger av materiale erodert på en tid da breene hadde en annen
utstrekning, mektighet og aktivitet.
Disse store "lagrede" sedimentmassene medforer at tilgjengeligheten av materiale for transport er bedre ved Trollbergdalsbreen og Memurubreen enn ved de
ovrige observerte breene. Disse antas alle i stbrre grad å ligge i direkte kontakt
med berggrunnen. Dette kommer til uttrykk i brevassdragene ved at slamkonsentrasjonen ved de to nevnte breer konstant ligger over det en finner de andre
stedene. Det er bl. a. betegnende at de storste slamkonsentrasjoner som overhodet er målt i forbindelse med undersokelsene stammer fra disse to breene.
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Ved Trollbergdalsbreen og Memurubreen ser det ut til at bresedimenter i stor re
grad er blitt opphopet under tidligere tiders erosjonsforhold enn ved de andre
breene (selv om dette i noen grad trolig er tilfelle her og, se f. eks. fig. 16 & 17
fra Bondhusbreen). Årsaken til dette finnes vesentlig i forskjeller i breenes klimaforhold.
Både Trollbergdalsbreen og Memurubreen ligger mer kontinentalt til enn de ovrige undersokte breer. Det spesifikke avlop i disse kontinentale områdene er betydelig mindre enn i de områdene de ovrige breene ligger. Alt i alt er det derved
mindre vann til å transportere sedimentene bort ved de kontinentale breene enn
ved de mer maritime. Under forhold med storre breerosjon, slik som da breene
hadde sin storste utstrekning i nyere historisk tid (18 & 19. årh.) var sjansen for
opphopning av sedimenter storre ved de mer kontinentale breene enn ved de ovrigeo Påfallende mange norske kontinentale breer synes å hvile på sedimentlag enn
det en finner ved de mer maritime, hvor gjennomspylingen av vann er storre og
derved mer effektiv i transport. En mener det er grunn til å gjore nærmere under sokelser for å evt. verifi sere bedre det som er sagt ovenfor.
I sammenligningen mellom de for skjellige breer s sedimenteksport syne s det nodvendig å trekke inn glasialkronologiske og spesielle hydrologiske forhold i tillegg
til det en kan si om erosjonen idag for å komme til en bedre forståelse av hva
de målte sedimenttransporter representerer.
Ved Vesledalsbreen som er lite aktiv (sammenlignbar med Trollbergdalsbreen
og Austre Memurubre i bevegelseshastighet) er det mer rimelig å anta at transporten i vassdraget fra breen er tilnærmet representativ for dagens erosjonsforhold. Fra Hogtuvbreen har en ennå ikke data for brebevegelsen.
Retningslinjene for fortsettelsen av undersokelsene er i grove trekk antydet ved
det som er sagt ovenfor. Både de praktiske og vitenskapelige interesser i undersokelsene er sammenfallende da det i begge tilfeller er nodvendig å gå nærme re
inn på år sakene til variasjonene av sedimenttransportene i tid og rom.
Rent konkret vil en soke å tallfeste påliteligheten av målemetodikken bedre på
grunnlag av et omfattende, spesielt innsamlet materiale som foreligger. Videre
vil en soke å klarlegge nærmere sammenhengen mellom vannforing (og andre
faktorer) og storreisen av transportene. For planlegging sformål bor spe sielt
bunntransportunder sokelsene utvide s og intensiveres samtidig med at en fortsetter å utrede forhold rundt mineral- og kornstorrelse s sammensetningen i det
transporterte materiale. Gradvis håper en å få mer oversikt over spesielle geologiske trekk ved breene og utnytte foreliggende brebevegelsesmålinger bedre.
Etterhvert vil det bli lagt storre vekt på å under soke varvige sedimenter fra pro-
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glasiale sjoer i lys av de nærværende undersakeiser. Et program for slike undersakeiser er skissert i fjorårets rapport (se Ziegler, 1973, s. 75) og Statens
Naturvetenskapliga Forskningsråd (Sverige) har bevilget midler til å påbegynne
programmet. Ventelig vil en slik undersakeise og den nærværende, kunne belyse hverandre meget gjensidig og særlig gi mulighet for å bedamme sedimenttransportforholdene bakover i tiden. Dette kan også gjores i bredekkede nedbarfelt med proglasiale sjoer hvor kjerneprover kan tas, men hvor direkte målinger av transporten ikke har vært utfart.
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ENGLISH SUMMARY

Introduction
The present investigations 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 developrnent schernes in glaci~rized

areas, whilst the latter participates solely for scientific research.

50 far the main effort in the project has been focussed on gaining a fuller knowledge of the amount, composition and variations of sediment transport in glacier
streams. Since the initiation of the work at three southern Norwegian glacier
melt-water stream sites in 1967 the project has expanded to include eight observation stations in the whole of Norway in 1972.
The map on page 5 shows the location of the observation stations included in the
project. These stations are mann ed continuous1y for the rna in part of the runoff
sea son, u sually from the beginning of June until September. Water discharge
and suspended transport concentration variations are sampled frequently, generally 5 times a day throughout the whole period of observation.
In the present report, special attention is focussed on bed-1oad transport at
Bondhusbreen where investigations commenced in 1972. A subglacia1 water-intake is planned at Bondhus for H. E. P. development. The practical implications
of the bed-1oad transported by the melt-water river in to the tunnel- system must
be considered by the planner s. Hence, the po ssible magnitude, compo sition and
occurrence of such transport must be as ses sed.
Some data concerning the reliability of water and suspended sediment discharge .
measurements is also included in the present report under the chapters on Vesledalsbreen and Erdalsbreen.
Finally some cornparisons between simultaneous sediment discharge between the
observed glaciers are made as a continuation of last year r S work.
The collected data have been subjected to the same kind of processing as reported
in previous years, with ashing and concentration determination of all samples
done in the laboratory , with the plotting of observed data for control, and further
computation of daily suspended loads for all observ:ation stations .
In addition to the results from the sediment transport investigations ln glacierized drainage basins, this volurne reports results from aminor investigation of
sediment transport in a small non- glacierized high-mountain drainage basin at
Filefjell.
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Sediment transport investigations at glaeiers in Southern Norway
Introduction
Fig. 2 shows recorded runoff for 1972 from all observed glader s in Southern
Norway and demonstrates great similarities in the sequence of discharge events
between the individual gladers throughout the runoff season. The good correspondenee between discharge patterns is due to the fact that changes in the largescale weather situation over the gladerized parts of Southern Norway make their
effect on the observed gladers simultaneously and is reHected rapidly in glaeier
runoff.
Water discharge continued longer than usual from the gladers in 1972 due to a
relatively mild pre-winter. In Southern Norway, however, the total runoff from
the gladers did not exceed that of a "normal" year. Recorded Hoods through
the season were on ly "moderate" compared to those of 1969 and 70. On the whole
1972 showed many similarities with 1971, both being !!moderate" years with regard to runoff and laeking "extrerne" Hoods.
Nigardsbreen
Water discharge and suspended transport measurements were carried out at the
outlet and inlet of lake Nigardsvatn (l km 2 ) immediately downstream from Nigardsbreen (40 km 2 ) between June 3rd and September Il th. This period covered
most of the runoff season. A few moderate Hoods occurred after closing the
station but only minor transport of sediment took piace during this time. During
the observation sea son computed daily values for both water discharge and suspended sediment load are shown in Fig. 4 together with the meteorological parameters observed at the lake.
During the observation period the total transport of suspended sediments from the
glader into the lake was 11 250 tons, while the water discharge amounted to
170 . l O6 m 3 . For the same period transport from the lake was 3 250 tons. The
trap efficiency of the lake was therefore approx. 7010.
Suspended load from Nigardsbreen post-dating the last observation date, has
probably not exceeded 250 tons. Total suspended load from the glacier in 1972
was therefore approx. 11 500 tons.
Accumulation measurements carried out on the delta by Mr. S. R. Ekman, show
that the bed-load transport from the glacier in 1972, was approx. 16000 tons.
This shows that bed-load transport in glader streams can be considerable.
The total sediment transport from Nigardsbreen in 1972 was approx. 27500 tons,
which is equivalent to the removal of a 0,32 mm thick layer of material from

83

the entire bedrock area under the glaeier .
Ve sledalsbreen
Water discharge and suspended load were measured in the river immediately in
front of Vesledalsbreen (4 km 2 ) between June 6th and August 31st, 1972. In addition, daily sampling was carried out at the inlet and ontlet of the small lake,
Ves1edalsvatn (0,19 km 2 ), to establish the trap efficiency of this lake (Fig. 5).
Daily values for discharge and suspended load at Ves1edalsbreen are shown in
Fig. 6 together with measured meteorologica1 parameter s from the same area.
Due to changes in the stream gauge control, computations of the water discharge
and suspended sediment transport from Vesledalsbreen 1972 are erroneous.
Comparisons of water discharge data from 1971 and '72 between Vesledalsbreen
and the neighbouring Erdalsbreen shows this distinetly (Fig. 7). The computed
value s from Vesledalsbreen have be en corrected according1y.
The total suspended load (corrected) during the observation period was approx.
290 tons while the water discharge was 11,8 . 10 6 m 3 . For the same period, measurements show that the trap efficiency of Vesledalsvatn was approx. 320/0' which
is in good accordance with results from previous years. F100ds which occurred
outside the observation period have produced no transport of significance, so that
the total suspended load in 1972 was in the order of 300 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 equal to about 30% of the volume of the suspended load, the total sediment transport from Vesledalsbreen during 1972 was
in the order of 400 tons. This is equivalent to the removal by glacial erosion of
a 0,05 mm thick layer over the entire bedrock covered by Vesledalsbreen.
Erda1sbreen
Water discharge and suspended 10ad were measured in front of Erdalsbreen, the
nearest southern neighbour to Vesledalsbreen (see Fig. 8) between June 5th and
September 5th, 1972. Daily discharge and suspended loads are depicted in the
diagrams in Fig. 10 together with measured meteorologica1 parameters from
Erdalsbreen. The water discharge was approx. 29 . 10 6m 3 and transport of suspended

sediments from the glacier 7300 tons during the observation period.

It ise stimated that the total 10ad (including bed-10ad) carried from Erdalsbreen

in 1972 was approx. 10 000 tons.
The neighbouring glaciers Erdalsbreen and Vesledalsbreen are paradoxically the
two most different of all investigated glaciers with regard to sediment yie1d. Re-
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cently movement studies have revealed that the higher-producing Erdalsbreen
has considerable greater velocity than the low-producing Ve sledalsbreen. Although this speed difference must account for some of the difference in sediment
yield between the two, cornparisons with other glaciers indicate that other factors must be considered in addition for a fuller explanation. Within the same
bedrock complex, for example, sections of Nigardsbreen, move with velocities
exceeding those of Erdalsbreen. Nevertheless, Erdalsbreen has a much higher
specific yield of sediment than Nigardsbreen.
Throughout the whole season parallei sampling was carried out at two different
sites 100 m apart along the river. Each series of observahons has been computed independently to enable parallei cornpari son of daily value s obtained at
each of the two sites. Regression analysis of the two observed series gave a
correlation coefficient of O, 991 and standard error O, 014 tons/ day. A similar
experiment carried out at Ve sledalsbreen in 1970 gave a correlation coefficient
of O, 989 and standard error O, 011 tons/ day. These experiments are by far not
sufficient to assess the reliability of all measured and computed values quoted.
from the present investigations. However, they indicate an order of accuracy
that can be achieved when data is collected and handled in such a manner that
they describe the main sequence of events properly.
Austre Memurubre
Ob serva tions of water discharge and suspended load at Austre Memurubre were
carried out between June 2st and September 3rd, 1972. Details from the measurements at Austre Memurubre are shown in the diagrams on Fig. 12. During the
observahon season 4 3S0 tons of suspended matter and 13,8 . 10 6 m 3 water were
discharged past the observation site in the river l, S km downstream from the
glacier front. On at least two occasions during the obeervation period erosion
took place in unconsolidated sediments between the glacier front and the observation site. It is estimated that the proportion of suspended sediment transported
from the glacierized area itself during the period of observations was approx.
3 SOO tons. Outside this period the suspended transport from Austre Memurubre
was hardly more than 2S0 tons so that the total suspended transport in 1972 was
in the order of 3 7SO tons. li one assurnes that the proportion of bed-load in Memuruelva river is the same as that assumed for the other glacier melt-water
streams, then the total sediment transport from Austre Memurubre was in the
order of 4900 tons, equivalent to the removal of 0,27 mm glacially eroded bedrock from the entire area of Austre Memurubre in 1972.
Bondhusbreen
Planned construetion of a subglacial water intake for H. E. P. use led to the in-
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vestigation that commenced at the 12 km

2

large Bondhusbreen in 1972 (Fig. 13).

This we stern outlet of the Folgefonn glaeier had its maximum extent in 1880 and
retained a similar ice-volume until about 1930. Between the 30's and 50's the
glacier tongue made a considerable retreat as demonstrated by Figs. 14 and 15.
It is possible that the large present-day volume of sediment transported from

the glacier reflects a lagged effect of the glacie r ero sion at the time when the
ice mass was greater in volume.
In the present inve stigation of sedimentary transport at Bondhusbreen three
complementary methods of measurement have been applied.
l)

The magnitude and variations in suspended lo ad (grainsize

O, 5 mm)

have been determined in the same way as for the other glaciers presented in this report. Samples of the suspended load also form the basis for
grain- size and mineral compo sition analysi s of material finer than
0,5 mm diam.
2)

The volume of bed-load (grainsize

0,5 mm) has been determined

through accumulation measurements on the outwash plain (Fig. 14) and
delta (Fig. 19) in front of the glacier.
3) Magnitude variations and grainsize composition of the bed-load has
been studied with a bed-load sampler (Figs. 16, 17 and 18) during a
given period.
Lack of appropriate techniques for sampling the grainsize interval between 0,5 20 mm diam. in the stream has made it difficult to give areliable determination
of the complete grain- size distribution of the sediments transported in 1972. An
attempt is shown in Fig. 23 and will be commented on later in this summary.
The observation station was manned between June 8th and September 15th. The
special bed-load sampling deserves some comment. The sampler was operational between June 26th and September 12th. Between l and 5 samples were collected daily covering time intervals between 30 sec. and 24 hrs. Catches (Fig. 17)
varied from virtually nothing and overfilling of the sampler (75 1. ).
124 separate sample s were collected leaving the sampler submerged 332 hour s
in all through the season. The total weight of collected samples was approx.
1,5 . 103 kg. Each sample was sieved (Fig. 18) according to grainsize.
A total of 231 kg of the sampled material was greater than 10 cm diam.
438 kg

Il

554 kg

Il

and 316 kg

ti

"
"
"

"
"
"

between 10 cm and 5 cm diam.
It

5 cm and 2 cm diam.

was less than 2 cm in diam.

The latter fraction has a smaller diameter size than the size of the mesh in the
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sampler, but aeeumulated when the baekwall of the sampler was concealed by
eoarser material. The greatest proportion of sueh material caught in one sample
was 54% whieh indicates that the fraction between 0,5 - 20 mm diam. may constitute at least 50% of the total bed-load.
Fig. 20 illustrates the distribution and relative magnitude (equalling 15 min.
catch time) of bed-load samples with time plotted together with water discharge
variations for 1972. In general, the load varied with water discharge. The
greatest loads were caught at the rising stages of floods. Unfortunately, only
two samples were caught during really severe flood conditions in the period the
sampler was operational. The two samples both were lost due to overfilling of
the basket, one in less than 30 sec. the other in 15 min. The strong current
made it impossible to haul the samples ashore intact. Judging from the degree
of filling the samples must both have exceeded 100 kgs in weight which is an indication of how extreme bed-load transport can be under flood conditions.
In the last half of the sea son it was attempted to calibrate the sampler in order
to assess what percentage the basket caught of the load passing through the river
eros s- section. It was found that the eateh varied between 3 and 80/0 of the total.
The total transport of suspended sediments from the glacier during the observation period was approx. 7000 tons, while the water discharge amounted to
50 . 10 6 m 3 . During the whole runoff season 1972 the total suspended load was
in the order of 7 500 tons.
Accumulation of bed-load transported material on the outwash plain and delta in
front of Bondhusbreen equals approx. 8000 tons. Hence, total sediment load from
Bondhusbreen in 1972 was in the order of 18500 tons.
Sieving of a great number of sample s through the season show that the grainsize composition of transported material varies with time. In general the proportion of eoarse fractions increases rapidly with increasing water discharge.
Simultaneously total load increases. It is evident from the sampling that a great
proportion of the sediment transport, e specially the bed-load transport, take s
place during a few short flood periods in the course of the runoff season. Calculations based on calibration of the MUhlhofer sampler indicate that between
1000 - 4000 tons of the total bed-load was carried during the periods of moderate
discharge from Bondhusbreen in 1972. The remaining part of the accumulated
8000 tons must be accounted for by transport during the thL'ee short flood periods that were experienced during the season.
Fig. 23 shows two grain-size distribution diagrams, one for suspended load
(black) and one for total load (red), con structed on the ba sis of the sampling
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carried out in 1972. The grain- size distribution of the suspended 10ad (black
and lower half of red curve) is most reliably determined from continuous sampling throughout the season. The dotted part of the red curve is based on the assumption that the greate st proportion of thi s grain- size interval caught in the
bed-load sampler (

5010) is representative of its relation to the total load. The

limb of the red curve above 20 mm diam. is based on sieving of 124 bed-load
samples.
Fig. 22 shows the mo st important feature s of the mineral compo sition in the
suspended load.
Comparisons with water discharge records from nearby glacier-influenced gauging stations show that 1972 was a fairly rrnormapr year a s far as runoff is concerned. It is therefore likely that the sediment transport from Bondhusbreen in
extreme years can reach considerably greater volumes. Similarly, the grainsize di stribution is like ly to change somewhat from year to year according to volume and intensity of water discharge and availability of sediments of different
sizes for transport as well. Investigations will continue at Bondhus in 1973.
Conclusion, Southern Norway
The comparison of specific suspended loads from the observed Southern Norwegian glaeier s in 1972 show that they continue to keep the ranking order found
in previous years. Erdalsbreen is the highest producing, thereafter Austre Memurubre, then Nigardsbreen and finally Vesledalsbreen. Bondhusbreen seems
to be equivalent to Erdalsbreen.
Day to day compraisons of suspended load magnitudes have been carried out for
pairs of glaciers in the same way as for 1971 in Figs. 24 & 25. There exists a
fairly good correspondence between pairs of glaciers situated considerable distances apart. As pointed out previously (Fig. 2) there is also good correspondence in the variations of daily discharge from glaciers in Southern Norway.
So far, collected bed-load data are insufficient for comparative purposes. The
results from both Nigardsbreen and Bondhusbreen, however, suggest that the
bed-load proportion can be considerable in some glacier streams at least.
Furthermore it is evident that a large proportion of this kind of transport takes
place during a limited number of short but intense periods of runoff in the
course of the season. On the whole, glacier runoff and accompanying sediment
transports in 1972 were "normal" in magnitude without "record" measurements
of any kind.
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Sediment transport investigations at glaciers in the Svartisen area
Introduction
Recorded run off from observed glaeiers in Northern Norway (Fig. 26) shows a
similarly good corre spondenee between the individual glaeier sas in Southern
Norway. In contra st to the latter, however, the total runoff from Northern Norwegian glaciers exceeded that of a "normal" year.
Engabreen
Water discharge and suspended transport measurements were carried out at the
outlet and inlet of Lake Engavatn (1,2 km 2 ) shortly downstream from Engabreen
(39 km 2 ) between May 29th and September 18th. This period covered most of the
runoff season. Two moderate floods occurred after observations ceased. Daily
computed values during the observation season for both water discharge and suspended sediment load are shown in Fig. 27 together with the meteorological parameter s observed at the lake.
The total transport from the glacier in to the lake during the observation period
was 19750 tons, whi1e the water discharge amounted to 204 . 10 6 m 3 . Transport
out of the lake for the same period was 3650 tons. The trap efficiency of the lake
was therefore approx. 82%. For the who le run off season it is estimated that the
suspended load was approx. 21000 tons. Delta increment measurements could
not be carried out on Engavatn in 1972 due to 1ack of ice. So far, one must suppose that the bed-load transport equals 30'10 of the suspended load which gives a
total sediment transport from Engabreen in 1972 of approx. 27000 tons. This is
equivalent to the removal of a 0,35 mm thick layer of material from the entire
bedrock area enveloped by Engabreen.
T rollbergdalsbreen
Observations of water discharge and suspended load were carried out at Troll2
bergdalsbreen (2 km ) between June 17th and August 28th, 1972.
Early in August intense rainfall and glacier-melt led to severe flood conditions.
At the gauging site the river cour se changed completely and left the automatie
recorder standing on dry land (Fig. 28). A new provisional gauge was installed
and due to frequent calibration throughout the season it has been possible to provide fair1y reliable water discharge computations for the whole observation
period in 1972.
Observed and computed values based on daily observations at Trollbergdalsbreen
are shown as diagrams for the observation period in Fig. 29. During this period,
suspended load from the glacier was approx. 3700 tons and water discharge
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8,9 . 10 6 m 3 . Total suspended load including the non-observed part of the runoff season is estimated at 4500 tons. Total transport of sediments (including
bed-load) was probably in the order of 7000 tons. This equals the removal of a
l, 75 mm thick layer of glacially eroded material from the entire subglacial
bedrock surface .
Geological rna? of the Trollbergdalsbreen area
In Figs. 30 and 31 results of a detailed ge010gical mapping in the Trollbergda1sbreen area are presented. This task has been carried out as a step in investigating the relationship between the underlying rock of the glacier and the sediments it yie1ds.
The mapped area consists of partly original Cambrosilurian sedimentary rocks,
partly metamorphic rocks of both sedimentary and igenous origin and partly
purely igneous rock of Caledonian age (mainly granite). The strike direction in
the area is NE-SW and the dip varies between vertical and 63 0 , sloping E.
The existence and orientation of joints, faults and weakness zones are of great
importance in connection with the erodability of the bedrock. Considerable areas
underlying Trollbergdalsbreen consist of easily erodable mica-rich gneiss or
schist. Figs. 32, 33, 34 and 35 demonstrate some detailed features of the rock.
Hogtuvbreen
Inve stigation at Hogtuvbreen (Fig. 36) continued for the second year in 1972.
The observation period lasted from June 25th until September l st with a break
between August 18th and 27th. The diagrams in Fig. 37 show results of observations and computations in 1972.
The yield of sediments carried in suspension from the glacier during the observation period was approx. 445 tons while water discharge amounted to
20 . 10 6 m 3 . For the whole runoff season the total suspension load in the stream
from Hogtuvbreen is estimated to approx. 550 tons. With a bed-Ioad equalling
30% of the suspended load the total amount of sediments exported from Hogtuvbreen in 1972 would be in the order of 700 tons. Even1y distributed over the
glacier sole this would constitute a 0, 12 mm thick layer of sediments.
Conclusion, Svartisen area
In spite of the short duration of the investigations in Northern Norway it is clear
that one also here finds a definite ranking of the glacie rs with respect to sediment yield. Trollbergdalsbreen h01ds a strong leading position and surpasses
all of the hitherto investigated glaciers. Engabreen holds an intermediate position while Hogtuvbreen's yield is very modest.
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For 1972 a new cornparison between chronological sequence and relative magnitudes of suspended loads between pairs of glaciers have been completed. These
are shown as "Double-mass" diagrams in Figs. 38, 39 and 40. These show that
Hbgtuvbreen acts somewhat differently from the two others while the latter two,
Trollbergda1sbreen and Engabreen, showa virtually linear re1ationship.

Some observations of suspended lo ad in the IHD-basin at Filefjell
As a continuation of last year' sprogram, investigating the export of suspended
material from the IHD representative basin at Filefjell, a study of the movement
of suspended sediments from the sub- basin Slutedbla (Fig. 41) was carried out
in 1972. Last year' s inve stigations showed that suspended sediment transport
from the IHD-basin was minute and rarely observab1e. In the Slutedbla subbasin investigated in 1972 there exists little possibility for sedimentation of the
re sults from the exit of the whole IHD- basin showed in 1971. The highe st measured concentration was 1,3 mg/l. Most of the time the stream did not carry
observable loads at all. Cornparisons between the investigation of the non-glacierized Filefjell high-mountain basin and the glacierized basins brings out the
sharp contrast between the two kinds of basins with respect to sediment yield.
Conclusion
The hydrological regime of small and highly glacierized drainage basins is characterized by a short but intense runoff season.

W~thin

the runoff season the

magnitudes of discharge vary greatly from day to day and are largely dependent
upon the meteorological conditions.
Occurrences in sediment transport in glacier streams follow a pattern similar
to that of di scharge , with frequent variations of great amplitude. There is, however, no straightforward relationship between daily sediment transport and water
discharge. It is believed that a closer analysis of the substantial empirical maerial gathered in connection with the present investigations has potentially a
quantitative expression of this relationship by inclusion of some stochastic elements.
The table in Fig. 42 shows results of the observations from 1972 displayed together with the results from previous year. Some comments to the meaning and
reliability of the figures presented in the tab le is appropriate at this stage. This
also gives an opportunity to summarize some points that have been considered
in the pre sent report.
The length of the observation season has a bearing on the reliability of the quoted figures for estimated total annual transport. The longer the sea son, the better
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the re sults.
Frequent calibration of the streaIn gauges and cross-correlation of streaIn
gauge data is vital to secure the basis for transport cOInputations. Continuous
checks of this kind help greatly in eliIninating the gravest sources of er ror in
the cOInputation procedure.
Regression analysis based on the parallei observations at two independent saInpling sites along the streaIn courses froIn Erdalsbreen and Vesleda1sbreen indicate that the general reliability of the observed suspended transport data which
have been quoted is good, provided the saInpling procedure is carried out in a
satisfactory Inanner along the lines outlined in the introduction.
Bed-load transport has been elucidated by the investigations at Nigardsbreen and
Bondhusbreen. At these glaciers this kind of transport has been shown to constitute approx. 5010 of the total load in the investigated period. It has also been
deterInined that this proportion varies within the saIne watercourse with tiIne,
and it si believed that the bed-load proportion can vary considerably between individual glacier streaIns. More effort will be put into bed-load IneasureInents
in the future.
The results of grain- size and Inineral cOInposition analysis of suspended sediInents froIn Bondhusbreen presented in this report coincide on Inajor points
with siInilar analyses froIn other glacial streaIns. Generally Inore than 50'10 of
the suspended load consists of grain sizes finer than 0,074 InIn diaIneter. The
InO st iInportant Ininerals in the investigated streaInS are quartz and felspar.
The coarsest fraction has a high content of bedrock fragInents which decreases
with diIninishing grain size, while the quartz content increases. The significance of this is that the Inost fine-grained constituent of the suspended load has
a high percentage of SInall, sharp and hard quartz grains that will be difficult to
settle out before the glacier Ineltwater reaches turbines and other sensitive installations in planned H. E. P. stations.
It has been pointed out that there is repeatedly a constant ranking of the glaciers
with respect to sediInent yield annually within each part of the country in spite
of that the total load froIn individual glaciers varies considerably froIn year to
year. Within each of the two parts of the country discharge and sediInent load
fluctuate in phases. This is, however, not the case when Southern and Northern
Norway are cOInpared with each other. The Inain reason for the discrepancy is
that the widescale weather situation dOIninating the two areas is rarely the saIne.
Hence, 1969 and '70 were years of considerable discharge and transport in
Southern Norway, while conditions in the north were Inoderate. In 1971 and '72
it was opposite.
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Generally speaking it is always the saITle glaciers that are "high-producing"
while others constantly are "low-producing". This raises the question: to what
extent the ITleasured sediITlent loads reflect glacier erosion at individual glaciers.
The specific sediITlent yields in the table have been cOITlputed by dividing the estiITlated yearly total load by the glacier area. On this basis, Erdalsbreen, Bondhusbreen and especially Trollbergdalsbreen are high-yielding, while MeITlurubreen, Nigardsbreen and Engabreen on average hold an interITlediate po sition.
Vesledalsbreen and Hogtuvbreen are both low-yielding.
SOITle data of the glader rate s of flow are available and indicate sOITlething about
the present day glaciers and their ability to erode. Doubtless this would have f
forITled a better basis for cOITlparison it the really active areas of the glaciers
could be singled out and the specific yield be cOITlputed on that basis. Especially
in the case of Engabreen and Nigardsbreen this seeITlS appropriate. MoveITlent
studies have proved that parts of these are very active while other areas are
slow-ITloving. It seeITlS that the really active parts of these glaciers can have a
ITluch greater yield than the table shows.
As far as Bondhusbreen and Erdalsbreen are concerned, both show considerable
ITloveITlent which can again partly explain the high yields ITleasured there. The
reITlaining four show very ITlodest signs of ITloveITlent. Hence, it seeITlS reasonable
that Vesledalsbreen and Hogtuvbreen have low yields, but it is difficult to explain the high yields at MeITlurubreen and Trollbergdalsbreen. The fact that
these two possibly rest on ITlore erodable base-rock than the others can not explain the discrepancy as long as these glacier s hardly ITlove at all. Another
striking feature ITlay possibly help in the explanation.
Both these glaciers are partly surrounded by, and rest on, sediITlentary deposits
of considerable thickness. Glacio-chronological evidence shows that the present
glaciers have recently had a far greater extention and activity rate. It is evident
that at Trollbergdalsbreen these sediITlents are aCCUITlulated deposits froITl this
period. The two ITlentioned glaciers are the ITlost continental in the investigation
and are hence situated in areas of relatively lower specific discharge than the
others. In the continental areas there is on average less water to car ry away sediITlents and the chance of accuITlulation of sediITlents is greater here than in the
ITlore ITlaritiITle areas.
Future work in these investigations will aiITl at elucidating this contention aITlong
others, which, ITlore closely specified, is that today thesediITlentary yield of the
different glaciers to a lesser or greater degree is a lagged effect of erosion that
took place at a tiITle when the glaciers were larger and ITlore active. It is like ly
that the sediITlent yields froITl active areas of the ITlore ITlaritiITle glaciers to a
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greater extent include sediluent that reflects present day conditions than the
continental glaciers that mainly export products from a phase of past glo ry.
It is therefore the intention in the future to concentrate more on highlighting se-

deiment transport conditions connected with glacio-chronological evidence and
differences in hydrological conditions at the gladers. A program for studies of
varved sediments from pro-glaciallakes outlined in last year's report (Ziegler,
1973) that will be implemented in 1974, is a step in this direction.
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