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FORORD 

Siden 1967 har Vassdragsvesenets Brekontor utfart detaljerte undersakelser 

av materialtransporten i endel utvalgte bre-elver. Formålet med undersak

eisene har vært å skaffe data som kan brukes ved vurdering av framtidig ut

nyttelse av brevassdrag for kraftproduksjon. Materialet i bre- elver kan nem

lig skape tekniske problemer av forskjellig art. De tilfarte slam-masser vil 

etterhvert redusere mag a sinkapasiteten og slanlpartikler i vannet vil gi en ak

et slitasje i turbiner og ventiler. Dette er noe man har erfart i Alpene, og noe 

liknende vil inntreffe hos oss hvis sterkt materialfarende elver tas med i en 

regulering splan. 

I tillegg til den teknisk/praktiske siden av saken er materialtransport i bre

elver av stor vitenskapelig interes se, idet en omfattende registrering av mas

setransporten fra en bre vil kunne gi verdifulle bidrag til studiene av breenes 

erosjon. Spesielt nå når det foreligger registreringer fra mange forskjellige 

breer gjennom en rekke år, danner de innsamlede data et usedvanlig rikholdig 

grunnlag for videre vitenskapelig bearbeidelse. Dette har vært grunnen til at 

Stockholms Universitet tidlig fattet interesse for undersakeisene og i de 

senere år aktivt har stattet dem. 

Foreliggende rapport er en redegjarelse for de resultat som ble innsamlet i 

lapet av året 1973. Mange personer har vært engasjert i arbeidet, fra sommer

assistenter som tok vannpraver og filtrerte dem ute i felt, til de forskjellige 

tjenestemenn ved Brekontoret der laboratoriearbeid og beregninger ble foretatt. 

Hele prosjektet med under sakeiser av materialtransport i bre- elver lede s av 

undertegnede, mens detaljene i arbeidet i 1973 ble fulgt opp av Tor Ziegler 

som også foretok en del av beregningene. Etter at han gikk over i annen virk

somhet, ble den fortsatte bearbeidelse av materialet overtatt av Nils Haakensen 

som og så hadde hovedansvaret ved utarbeidelsen av foreliggende rapport. 

Fru E. Omholt har rentegnet de fleste diagram. mens renskrivning etc. for 

offset-produksjon ble foretatt av fru A. Hertzberg og fru E. Khan. 

Oslo i oktober 1975. 

Gunnar Ostrem 
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INNLEDNING 

Materialtransportunder sokelsene i nor ske bre- elver utfore s i samarbeid 

mellem Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen og Naturgeografiska In

stitutionen ved Stockholms Universitet. Det vesentlige av datainnsamlingen 

finansiere s av NVE. Per sonell fra Stockholm sUniver sitet deltar i bear

beidelse av disse data. Undersokelsene har både et praktisk og et viden

skapelig siktemål. 

Praktisk vil man gjerne undersoke storreisen av materialtransporten i 

breva s sdrag og hvilke problemer som materialtransporten skaper ved 

bruk av smeltevann fra breer til vannkraftutbygging. Videnskapelig er man 

interessert i å studere breenes betydning for utformingen av landskapet 

ved erosjon og den fluviale transport og avsetning av breerodert materiale. 

Ut fra begge disse siktemål er man interessert i å få oversikt over mengde, 

sammensetning og variasjoner av transporten av breerodert materiale 

innenfor bredekkede nedborfelt. Videre sikter under sokelsen mot å avklare 

bakgrunnen for for skjeller og likhetspunkter i dis se faktorene fra sted til 

sted. 

Samarbeidsprosjektet "Materialtransportundersokelser i norske bre-elver" 

korn i gang ved tre breer i Sor- Norge i 1967. Det ble da satt i gang obser

vasjoner ved Erdalsbreen og Vetledalsbreen, som er nordvestlige utlopere 

av Jostedalsbreen,og som drenerer til Strynevann, samt ved Austre Me

murubre i Jotunheimen, som ligger i Gjendes og Sjoas nedslagsfelt. Frem 

til 1972 er undersokelsene gradvis utvidet til å omfatte et storre antall 

breer. I 1968 ble undersokelsene startet ved Nigardsbreen på ostsiden av 

Jostedalsbreen. I 1969 korn undersokelser i gang ved Engabreen, en nord

vestlig utloper av Svartisen, i 1970 ved Trollbergdalsbreen i Beiarn og i 

1971 ved Hogtuvbreen like syd for Svartisen. 11972 og 1973 ble det gjort 

materialtransportundersokelser ved Bondhusbreen, en nordvestlig utloper 

av Folgefonni. I 1972 ble det utfort undersokelser ved i alt 8 breer. Etter 

sommeren 1972 ble under sokelsene ved Vetledalsbreen og Austre Memuru

bre avsluttet,og etter en undersokelsesperiode på 4 uker sommeren 1973 

ble også observasjonsstasjonen på Erdalsbreen nedlagt. I tillegg til disse 

Fig. 1 Kart over observasjonssteder der NVE foretar transportundersøkelser. Steder for tidligere 
undersøkelser er også avmerket. 

Map showing previous and present observation sites for sediment transport studies at 
Norwegian glaeier streams. 
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undersakeisene ble det i 1971 og 1972 foretatt en undersakeise i Filefjell 

representative IHD-område for å kunne gjore en sammenligning med bre

frie hoyfjellsnedborsfelt (Ziegler, 1973, s. 52). (Se fig. l). 

Resultatene av tidligere års slarntransportundersokelser foreligger i rap

porter i serien "Materialtransportundersokelser i norske bre-elver" ut

gitt av Hydrologi sk avdeling ved NVE. 

Nor ske hoyfjellsområder har i d,,: s~nere år i stadig stigende grad blitt 

vurdert S0:.11 potensielle kraftutb'fggingso-:nråder. Mange av disse hbyfjells

områdene har en betydelig bredekning. Breene har en stor eroderende 

evne på underlaget, og det eroderte materiale tilfbres vassdragene med 

smeltevann fra breene. I vassdrag der en stor del av tilsiget er smelte

vann fra breer, forekommer derfor som regel en mye storre spe sifikk 

materialtransport enn i vassdrag som ikke er preget av bretilsig. Dess

uten har brevassdrag et regime karakterisert ved mye storre sesongmes

sige og dognlige vannforingsvariasjoner enn elver fra brefrie områder. 

Mange bre-elver har en stor gradient samtidig med at avrenningen periode

vis kan være meget stor. Ved store vannfbringer er materialtransporten 

forholdsvis mye storre enn ved små vannforinger. Derfor har bre-elver 

langt storre evne til å transportere materiale enn like store elver med 

jevnere avrenning. 

Ved utnyttelsen av brevassdrag til kraftutbygging vil den store material

transporten, spe sielt av finkornet materiale, by på problemer. Slamholdig 

vann vil påfore turbinene stor slitasje. Dessuten kan man få sedimenta

sjon av materiale i andre deler av anlegget. Undersakeiser ved Nigards

breen og Engabreen, der provetagningen foretas både ved inniapet og ut

lOpet av et vann, vi ser at en betydelig mengde av de finere partiklene ikke 

sedimenteres, ITlen fores gjennom vannet. 

Kartet på side 5 viser beliggenheten av observasjonsstasjonene. Ved alle 

breene der det foregår materialtransportundersokelser, unntatt ved Bond

husbreen, utfores det også massebalansemålinger og meteorologiske ob

servasjoner. Resultatene fra massebalansemålingene publiseres separat 

i serien "Glasiologi ske under sakeiser i Norge". 

Hver observasjonsstasjon for materialtransport er bemannet med en eller 

to observatorer gj ennom me steparten av avrenning s se songen, vanligvi s 

fra månedsskiftet mai-juni og til siste halvdel av september ved de lavest

liggende breene og fra midt i juni til slutten av augu st ved de hoye stliggen

de breene. Grunnlaget for materialtransportundersokelsene er innsarnlede 
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Slamprøvetagning. Prøvene tas i god avstand fra elvebredden der turbulensen er stor. På 
motsatt elvebredd står et vannmerke. 

Sediment sampling. The samples are taken in a turbulent part of the stream. A water gauge 
can be seen at the opposite bank. 

vannprover og observasjoner av vannforingen i bre-elvene. Vannprovene 

tas i en liter s plastflasker i eller nedenfor en turbulent strekning i bre-

elven nær brefronten (fig. 2).Hvis dette provetagningsstedet ligger ved innlopet 

til et vann, tas det også prover ved vannets utlop. Observasjon av vannfor

ingen gjores på et vannmerke idet vannstanden på vannmerket avleses ved 

hver provetagning. Noen steder registreres vannstanden kontinuerlig ved 

en limnigraf. 

Under normale forhold tas det prover 5 ganger i dognet med 4 timers 

mellomrom (ikke midt på natten). Ved sterkt stigende vannforing eller ved 

flom tas det prover hver time, også om natten. To ganger i dognet og ellers 

under flom tas det dobbeltprover, dvs. man tar to vannprover samtidig. 

Provene tas ved at plastflasken settes i en s åkalt "slamhenter" som sitter 

på en stang. Denne holdes ut i elven i god avstand fra bredden, slik at 

flasken fylles i lopet av noen sekunder og tas oyeblikkelig opp når den er 

fyllt med vann. Deretter filtreres proven i en filtrering skolbe med over

trykk (Ekrnan, 1970, s.9), og vannets volum m å les. Grove korn storre 

enn 0,5 mm regnes ikke som representative for materiale i suspensjon og 
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plukkes derfor bort fra filteret og pakkes for seg for å kunne behandles se

parat. De filtrerte provene pakkes i konvolutt og gis et identifikasjonsnum

mer. Deretter blir de sendt til NVE' s laboratorium i Oslo der de blir brent, 

torket og veiet (Tornås. 1969, s. 101). 

Den store mengde data som innsamles gjennom feltsesongen, blir så over

fart til hullkort, og beregninger, sammenstillinger og kurvetegning utfore s 

ved hjelp av EDB-teknikk. Programmet for beregning av disse data er be

skrevet i tidligere rapporter (Ekman, 1970, s.15; Ziegler, 1972, s.21). 

Ved tidligere anledninger er metodiske sporsmål ved materialtransport

under sakeiser blitt behandlet (Ander s son og Lunden, 1972). Vannforing s

beregningene er muligens den stor ste feilkilden i forbindelse med under

sakeisene. Det er ofte vanskelig å oppnå pålitelige vannforingsdata i elver 

der det kan forekomme profilforandringer . En vu'rdering av feilkildene ved 

slamundersokelsene er gjort av Ekman (1970). 

I tidligere rapporter er bunntransporten beregnet til å utgjore 30% av trans

porten av fimnateriale. Pålagringsmålinger som er utfart på deltaet i Ni-

Fig. 3 Nedbørmåler av typen 
»Pluvius» som brukes ved 
observasjonsstedene. 

»Pluvius» precipitation 
gauge, a simple type 
generally used at the 
observation stations. 
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gardsvannet,viser at dette tallet er alt for lavt,og at det er rimelig å anta 

at bunntransporten utgjor 40% av den totale massetransport. Ved vurderingen 

av den totale massetransport ved de andre breene er bunntransportens andel 

av totaltransporten i 1973 satt til 40%. I den sammenfattende tabellen over 

materialtransporten i perioden 1967-73 ved de breene der det gjore s under

sokelser (s. 85), er transporttallene for tidligere år korrigert i henhold til 

dette. 

Som i tidligere år er hensikten med rapporten å referere re sultater fra 

de pågående materialtransportundersokelsene. Beregningene presenteres 

derfor stort sett på samme måte som tidligere. Fyldigere beskrivelser av 

breene, målestedene, metodikk etc. er gitt i tidligere års rapporter og er 

derfor ikke gjentatt her. Men for at rapporten skal kunne le se s uavhengig 

av tidligere års rapporter, er det tatt med en del utfyllende beskrivelser, 

som nodvendigvi s må bli en repeti sjon fra år til år. 

I denne rapporten legges det ellers en viss vekt på sammenligninger mel

lom avrenning og sedimenttransport ved for skj ellige breer. Likhetspunkt

er mellom disse faktorer tenkes særlig å ha betydning for tolkninger av 

varveller lagdeling i bresjosedimenter. Ut fra slike sedimentprover vil 

man så kunne gjore et overslag over tidligere års sedimenttransport. Et 

fremtidig siktemål er å ta opp bunnprover fra enkelte bre sjoer i Norge. 

Av den grunn tas det også med en oversikt i store trekk over sommerens 

vær- og avrenningsforhold i innledningen til neste kapitel. 

MATERIALTRANSPORTUNDERSOKELSER VED BREER I NORGE, 1973 

Sammenfattende be skrivelse 

I 1973 ble det utfort materialtransportundersokelser ved tre breer i Syd

Norge: Nigardsbreen (47 km 2 ) og Erdalsbreen (Il km2 ), som er utlopere 

av Jostedalsbreen samt Bondhusbreen (12 km 2 ), som er en utloper av 

Folgefonni. Videre ble det gjort undersokelser ved tre breer i Svartisen

området i Nord-Norge: Engabreen (38 km 2 ) som er en nordvestlig utloper av 
. 2 Svartl sen, . Trollbergdalsbreen (2 km ), en liten dalbre like nord for Svart-

2 i sen og en ca. 3 km stor ostlig utloper av Hogtuvbreen, som ligger like 

syd for Svartisen. 

Ved Nigardsbreen pågikk målingene hele sommeren fra sist i mai til midt 

i september. Ved Erdalsbreen ble det bare utfort målinger i 4 uker fra 
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fbrst i juni til fbrst i juli. Ved Bondhusbreen var det målinger fra fbrst i 

juni og ut september. I Nord-Norge var observasjonsperioden ved Enga

breen fra l. juni til 20. september, mens det på Trollbergdalsbreen og Hbg

tuvbreen ble utfbrt målinger fra st. Hans og ut august. 

For mer detaljert beskrivelse av disse breene vises det til tidligere års 

rapporter. 

y~r_ sJ~l!~ ~t~~e_~ :?$_ :'~1212~~rJ!l$_s!~:~~~~e_~e_ $1 ~1212~::,_ ~.Y !~!l!li12~ ~ ~~ ~~12~~12 
Vekslinger i den generelle værsituasjon gjenspeiler seg raskt i avren-

ningsforholdene i breområdene. Generelle, regionale svingninger i vær

situasjonen gjenspeiler seg med samtidige variasjoner i vannfbringen i 

bre-elvene (Ziegler,1973, s. 12). 

Diagrammene i fig. 4 og 5 vi ser vannfbring sforholdene ved de observerte 

breene i henholdsvis Syd- og Nord-Norge i 1973. En ser at det er en meget 

god overensstemmelse mellom de forskjellige breer i samme landsdel, 

selv om de relative variasjonene kan være nokså ulike for de forskjellige 

breene. Fra små breer skjer avrenningen raskere enn fra store. Derfor 

vil de relative variasjonene i avlbpet fra små breer være stbrre, og flom

toppene vil bli mer markert enn ved de store breer. Fig. 4 viser at varia

sJonene i avlbpet fra Bondhusbreen er relativt mye stbrre enn fra Nigards

breen. Tilsvarende viser fig. 5 at Hbgtuvbreen og Trollbergdalsbreen har 

stbrre relative avlbpsvariasjoner enn Engabreen. 

Som en utfyllende forklaring til vannfbring sforholdene i se songen er det 

i det fblgende gitt en kort beskrivelse av værforholdene i lbpet av avren

ningssesongen. En mer omfattende redegjbrelse for breavlbpene som en 

funksjon av de meteorologiske parametere er gitt i en tidligere rapport 

(Roald. 1971). 

Vinterakkumulasjonen på breene i Syd-Norge var godt over det normale 

og i Nord-Norge betydelig over det normale i den foregående akkumulasjons-

sesongen. 

I mai og fbr ste halvdel av JunI var hele landet preget av urolig vær med 

Fig. 4 Sammenstilling av døgnvannføringene i 1973 ved de undersøkte breene i Syd-Norge. Diagram
met viser tydelig hvordan vannføringen fra de enkelte breer varierer i takt innenfor landsdelen. 
For Erdalsbreen og Bondhusbreen omfatter kurvene hele observasjonsperioden. 

Daily discharge variations at observed glaeiers in South Norway 1973. Note that discharge 
variations correlate well for glaeiers within this geographical region. For Erdalsbreen and 
Bondhusbreen the diagrams include the entire field period. 
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sterk vind og mye nedbor. En lang rekke lavtrykk passerte langs Norges 

kyst eller tvers over landet. Vestlandet hadde i denne perioden rekordned

bor med opp til 200-3000/0 av det normale og samtidig temperaturer under 

det normale. Svartisen-området hadde nedbor litt over det normale og 

temperatur nær det normale. I denne perioden falt en del av nedboren som 

sne på breene, særlig i Syd-Norge. Det var liten avsmeltning fra breene i 

denne perioden. 

I siste halvdel av juni bygget det seg opp et hoytrykk over Skandinavia 

som ga pent, varmt vær og rolige vindforhold over hele landet,og avren

ningen i breområdene kom igang. Denne værsituasjonen holdt seg ut juli. 

I denne perioden var temperaturen over det normale i hele landet. Vest

landet fikk omtrent halvparten av normal nedbormengde, mens nedboren i 

Svartisenområdet var omtrent det normale fordi enkelte av lavtrykkene og 

nedborOlurådene kom inn rnot Nordland. I denne perioden var det stor av

smeltning fra breene, særlig i Syd-Norge, hvor det ble flom i den for ste 

delen av juli. 

De forste ti dagene av august kom det en rekke lavtrykk og nedborområder 

fra ve st innover landet. Deretter bygget det seg opp et hoytrykk over Syd

Norge, mens lavtrykkene passerte inn over Nord-Norge. Breområdene i hele 

landet hadde nedbor over det normale i august, rnen det var betydelig kaldere 

enn normalt over hele landet. Nedboren kom derfor delvis som sne på breene, 

og særlig på breene i Nord-Norge, der nedboren var over 200% av det nor

male, kom det betydelige snemengder. Det ble derfor forholdsvis liten avren

ning fra breene i augqst. 

De siste dagene av august og i september var det en vestlig luftstram inn 

over Syd-Norge, og en rekke lavtrykk og nedborområder passerte. Dette 

forte til flommer i bre-elvene i Syd-Norge. Nord-Norge hadde tilforsel 

av torr luft fra nordost og hadde kjolig vær og minimal avrenning. 

I begynnelsen av oktober ga en varm sydvestlig luftstram rekordhoye temperatu

rer over hele landet. Dette forte til Honl i flere bre -elver I særlig i Nord-Norge, 

der mye av nysneen som kom i september, smeltet. Tidligere erfaringer viser 

imidlertid at flom så sent på året ikke medforer særlig stor slamtransport. 

Fig. 5 Døgnvannføringene i 1973 ved de undersøkte breene i Svartisen-Saltfjell-området i Nord
Norge. Diagrammet viser også her tydelig hvordan vannføringen fra de enkelte breer varierer 
i takt innenfor området. For Trollbergdalsbreen omfatter kurven hele observasjonsperioden. 

Daily discharge variations at observed glaeiers in the Svartisen area in North Norway 1973. 
Discharge variations correlates weU also for individual glaeiers within this region, compare Fig. 
4. For Trollbergdalsbreen the diagram includes the entire field period. 
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g_e!l~:_e!~ ~.??2~_~~t~:_ ~i! _~~e:.t_s_ 9~~~ ::~~L~~~~ 
For Nigardsbreen og Bondhusbreen er den alt vesentlige del av material-

transportsesongen dekket med observasjoner uten avbrudd av betydning og 

rned god dekning av begivenhetene innen observasjonsperioden. Ved Er

dalsbreen er bare den fbrste del av sesongen dekket med observasjoner. 

Målingene der ble avsluttet fbr avrenningen satte inn for alvor. Grunnen 

til dette var at miilingene bare ble Cltfbrt som en del av et eksamensarbeid, 

ikke som en regulær del av NVE I sunder sbkelser. 

Ved Nigardsbreen er vannmerket blitt kontrollert. Ved Erdalsbreen og 

Bondhusbreen har det vært profilforandringer slik at vannfbringene er noe 

mer u sikre. 

Ved breene i Nord-Norge er det vesentlige av materialtransportsesongen 

godt dekket med observasjoner. Vannmerkene er kontrollert og funnet i 

orden, og det er utfbrt mange vannfbring smålinger , slik at det i lbpet av 

sesongen er etablert pålitelige vannfbringskurver ved alle observasjons

stedene . 

Nigardsbreen 

~r:r:l~~!li::~ 
Siden 1968 har det pågått undersbkeiser i vassdraget foran Nigardsbreen, 

en 47 km 2 stor sydbstlig utlbper fra Jostedalsbreen. Breen går ned 

gjennom en trang dal, og brefronten ligger i en hbyde av ca. 330 m o. h. 

Omtrent 500 meter nedenfor breen ligger det 0,6 km 2 store Nigardsvannet 

(285 m o. h.). Vannet er 2 km langt og virker som et sedimentasjonsbasseng. 

Ved bre-elvens utlbp i vannet bygges det ut et delta (fig. 6). En mer detal

jert beskrivelse av vannet er gjort av Ekman (1970). I undersbkelsespro

gran1met inngår studier av vannforing svariasj oner, tran sport av su spen-

dert materiale, bunntran sport og sedimenta sj on. Under sbkelsene utfbre s 

av NVE, men med et samarbeid av Stockholms Universitet. Tidligere års 

resultater er referert i tidligere rapporter (Tornås,1969, Ekman, 1970 & 

1972, Zieg1er, 1973 & 1974). I tillegg utfbrer NVE massebalanse- og be

vegeisesmålinger samt meteorologiske observasjoner på Nigardsbreen, 

og resultatene av disse refereres i egne rapporter i serien "Glasiologiske 

undersbkeiser i Norge". 

I hi stori sk tid har brefronten fluktuert meget, og det finne s pålitelige ned

tegninger om breens fremstbt omkring 1750. Siden har breen trukket seg 

jevnt tilbake over 4 km, bare avbrutt av små og kortvarige fremstbt som 
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Deltaet foran Nigardsbreen. Så sent som i 1967 gikk breen helt ut i vannet, så deltaet er 
bygget opp i løpet av seks år. 

The N igardsvann delta. In 1967 the glaeier front was situated in the lake, and the delta has 
been built up since then. The glaeier continued its recession during 1973 and the front is 
now approximately 500 metres from the delta. 

nærITlest ITlå betraktes SOITl stagnasjoner i tilbaketrekningen. Nedenfor Ni

gardsvannet ligger det en rekke endeITlorener SOITl gjenspeiler breens re

se sjon fra 1750 og freITl til 1936, da vannet kOITl til syne foran brefronten. 
~~.-, 

så sent SOITl i 1967 gikk breen ut i Nigardsvannet, SOITl i dag ligger ca. 

500 ITleter fra brefronten. Og så si ste år har breen gått tilbake. 

Nigardsbreen er lett tilgjengelig, og den har derfor vært gjenstand for 

studier aven rekke for skere lenge for NVE begynte sine under sokelser 

der. Allerede i 1899 gjorde J. Rekstad vitenskapelige iakttagelser ved Ni

gardsbreen for å kunne ITlåle den årlige tilbaketrekningen (Rekstad, 1904). 

Senere har Fægri (1933) og Andersen & Sollid (1971) studert ITlorenesys

teITlene nedenfor vannet og gitt detaljerte be skrivelser OITl breens tilbake

trekning. 

Utforingen av ITlålingene ----------------------
Observasjons stasjonen ligger ved utlopet av Nigardsvannet og var beITlan-

net fra 27. ITlai til 18. septeITlber. Vannforingen ble registrert i hele av

renningssesongen, også utenOITl denne observasjonsperiode. 

Transport av suspendert ITlateriale ble under sokt ITled regelITle s sig prove

tagning gjennoITl hele sesongen. Prover ble tatt i bre-elven like nedenfor 

brefronten og ved utlopet av vannet. På denne ITlåten kan ITlan beregne 

hvor ITleget av det su spenderte ITlateriale SOITl sediITlentere s i vannet. 
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I lange perioder av observasjonsse songen ble det utfbrt registreringer i bre

elven med et fotoelektrisk turbidometer eller grumsethetmåler, den såkalte 

"slammigraf" (fig. 7 og 8). Apparatet foretar en kontinuerlig registrering 

av vannets grumsethet. En lysstråle sendes gjennom elvevannet mot en foto-

celle som mottar mindre lys jo mer grumset vannet er og omvendt. 

Lysstyrken som når fotocellen, blir registrert elektrisk og nedtegnet på 

et papir som drives av et utverk. Ved hjelp av denne II slammigrafen" kan 

en registrere kortvarige variasjoner i slamkonsentrasjonen, såkalte slam

bblger, som kan ha periode på 4-15 minutter, og som normalt ikke blir 

registrert ved vanlig prbvetagning. Et preliminært resultat fra en test av 

II slammigrafen" er gitt i rapporten fra 1970 (Ekman, 1972). Re sultater av 

arbeidet med II slammigrafen" vil bli gitt av Ekman ved en senere anledning. 

Bunntransporten og sedimentasjonen av grovt materiale ble også undersbkt. 

Både ved se songens begynnelse og slutt ble det foretatt opplodning lang s 

en rekke profiler på deltaet ved innlbpet til vannet. på denne måten har 

en kunnet beregne pålagringen på deltaet. 

Vannstandsobservasjoner ble foretatt regelmessig ved et vannmerke ved 

utlbpet av Nigardsvannet. Samtidig ble vannstanden registrert på en limni

graf på samme sted (v. m. 1408). Det ble også gjort noen vannfbringsmå

linger for å kontrollere vannfbring skurven for dette vannmerket. 

Ved prbvestedet i bre-elven mellom breen og vannet er det også utfbrt re

gelmessige vannstandsobservasjoner, og det er installert en temporær 

limnigraf hvor vannstanden er registrert. Men det er ennu ikke utfbrt 

vannfbringsmålinger her, så det eksisterer ingen vannfbringskurve. Der

for får man bare registrert vannstandsvariasjoner ITlenS den absolutte 

vannfbringen ved innlbpet av vannet fbrst kan beregnes når det er utfbrt 

tilstrekkelige målinger for å få opprettet en vannfbring skurve. 

Nedslagsfeltet til Nigardsvannet (v.m. 1408) er 64 km 2 . Av dette er 

47 km 2, eller 74'/0, bredekket. Limnigrafen i bre-elven har et nedslags

felt på 55 km 2 , hvorav 45, 5 km 2 eller 83'/0 er bredekket. l, 5 km 2 av Ni

gardsbreens areal drenerer direkte til vannet uten å passere limnigrafen. 

Det er tatt hensyn til dis se forhold og til nedbbren ved beregningen av 
il 

vannfbring og slamtransport ved innlbpet til og utlbpet fra vannet. 

Til beregning av middeltemperaturen er det brukt en terrnograf som var 

* Målinger utført på et nykonstruert kart basert på flybilder fra 1974 viser at nedslagsfeltet 
til v.m. 1408 er 65,5 km 2 og at 48,2 km2 av dette er bredekket. 
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Et fotoelektrisk turbidometer eller »slammigraf» i bre-elven ved innløpet til Nigardsvannet. 
Apparatet er konstruert av forskningsingeniør S. R. Ekman og er nærmere beskrevet i teksten. 

A photoelectric turbidometer in the glaeier stream just below the front of Nigardsbreen. A 
light beam is sent through the water to at photocell. The more turbid the water is, the less 
light reaches the photocell. The amount of light transmitted to the photocell is continously 
measured, and a recorder registers a continous curve of the turbidity of the water. 

Det tekniske utstyret til sIammi
grafen står på land. øverst til 
venstre er den automatiske skriveren, 
og nederst står et 1,5 V batteri 
som gir strøm til fotocellen. Strøm 
til lysstrålen og skriveren tas 
fra en 12 V akkumulator. 

The technical equipment of the 
turbidometer. The »RUSTRAC» 
recorder is placed in the upper part 
of the box, in the lower part stands 
a 1,5 V dry battery. Power for the 
light beam and for the recorder 
is taken from a 12 V accumulator 
(not shown at this picturel. 
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plassert ved prove stedet foran breen ved innlopet til vannet. Tempera

turen er kontrollert med kvikksolvtermometer to ganger i dognet. Den 

dognlige nedbor er fremkommet som middeltallet mellom de målte verdier 

på to nedborsmålere av typen "Pluvius", som begge var plassert ved ob

servasjonshytten nær utlopet av vannet. Dognlig vindstyrke er beregnet 

på et anernometer som også sto plassert ved observasjonshytten. 

Provetagningen gjennom hele sesongen har vært meget god og uten avbrudd 

av betydning. Det er utfort tre provetagninger hver dag ved utlopet (kl. 

08, 16 og 22) og fem ved innlopet (kl. 07, Il, 15, 19 og 23). Hoye vann

stander er også godt dekket med timesprover og dobbeltprover. Særlig er 

årets stor ste flom,6. - 8. juli, meget godt dekket. 

Re sultat 

Re sultatene av observasjoner og beregninger fra Nigardsvannet i 1973 er 

vist i diagrammene i fig. 9 . Absissen, som er tidsaksen, er identisk 

slik at de for skjellige kurvene kan sammenholde s. 

Innenfor observasjonsperioden 27/5 - 18/9 er det beregnet et avlop på ca. 

160 . 10 6 ITl 3 vann fra Nigardsvannet. Tran sporten av su spendert ITlateriale 

fra breen og inn i vannet var ca. 10 500 tonn. Dette er en gj ennom snittlig 

konsentrasjon på 65 mg/l. I samme periode var transporten ut av vannet 

ca. 2900 tonn. Det vil si at ca. 7600 tonn eller 7210 av det suspenderte 

ITlateriale ble sedimentert i vannet i lbpet av observasjonssesongen. Jevnt 

fordelt over hele vannet utgjor det en pålagring på ca. 7 mm. Undersokel

ser fra tidligere år viser at ITlellom 70 og 8510 av det suspenderte mate

riale som fores inn i Nigardsvannet, sediITlenteres der. 

Siden 1971 er grove korn (> O, 5 mm) fj ernet fra provene for brenning ble 

foretatt i laboratoriet. Særlig ved Nigardsbreen er en stor del grove korn 

fjernet fra provene som er tatt ved innlbpet til vannet. Grove korn fore

komITler oftest ved flOITlsituasjoner når slamkonsentrasjonen er. stor, og 

særlig tidlig i sesongen. I lavvannsperioder er det deriITlot en ubetydelig 

transport av grove partikler. Mellom 8. juli og 8. september er det over

hode ikke fj ernet grove korn fra slamprovene ved innlopet. Fra provene 

ved utlopet er det også plukket ut enkelte grove korn, men svært få sam

ITlenlignet med innlopet. Det er tvilsomt om slike grove korn kan trans

porteres gjennom det 2 kITl lange vannet uten å sedimenteres. Den kata~a

ti ske vinden fra breen forer til at den fremher skende vindretningen er ut 

av dalen. Det er derfor sannsynlig at de få grove kornene som er funnet 

i utlop sprovene , er va sket ut fra strandsonen nær utlopet på grunn av 
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Diagrammet øverst viser døgnlig middeltemperatur (tykk strek) og døgnlig nedbØr (søyler) 
målt gjennom observasjonssesongen ved N igardsvann 1973. 
Nedenfor vises døgnlige vannføringer ved utløpet av Nigardsvann (tykk strek), og den dØgn
lige transport av suspendert materiale ved innløpet og utløpet av vannet (h.h.v. åpne og sorte 
søyler). Forskjellen mellom disse to sØylerekker viser mengden av materiale som sedimenteres 
i vannet. 

The upper diagram shows daily mean temperature (heavy line) and daily precipitation 
(columns) at the lake Nigardsvann during the observation period 1973. 
The lower diagram shows daily water discharge out of the lake (heavy line) and the suspended 
load into and out of the lake (open and filled columns, respectively). The difference between 
these two columns demonstrates the sedimentation in the lake. 

bblge slag og så fbrt mot utlbpet. 

Ved å gjbre de grove partiklene som er fjernet fra slamprbvene, repre

sentative for materialtransporten blir det et tillegg på ca. 650 tonn mas-
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setransport inn i vannet. Derved vil sedimentasjonsandelen bli 78% i 

stedet for 72.10. 

En del av disse grovere partiklene vil nok bli avsatt på deltaet og bli re

gi strert ved de pålagring smålingene som utfbre s der. Men ved flom situa

sjoner, da den overveiende del av transporten av grove korn skjer, vil u

tvilsomt en stor andel fores tvers over deltaet og sedimenteres ute i 

vannet. 

Den for ste lille flommen inntraff i månedsskiftet mai-juni. Dette var en 

regnflom som ga en dognlig vannfOring på ca. 0,8· 10 6m 3 den 31. mai. 

Men slamtransporten var betydelig idet 175 tonn suspendert materiale ble 

transportert inn i Nigardsvannet i lopet av ett dogn. Stor ste målte konsen

trasjon var 440 mg/log dognets middelkonsentrasjon var 225 mg/l. 

De si ste dager av juni og for ste halvpart av juli lå det et hoytrykk over 

Skandinavia og dirigerte varm luft fra sydost inn over hele landet. Utover 

i juli steg og så temperaturen i hoyden. Den 6. og 7. juli hadde Steinmannen, 

som ligger l 630 m o. h., en middeltemperatur på 9, sOe, mens det foran 

brefronten var en dognmiddeltemperatur på ca. 15 0 e (se fig. 9 ). Den 7. 

og 8. juli ble det ved vannets utlop målt en vindhastighet på 6,6 m/ s. Den

ne værsituasjonen forte til en jevn okning i dognvannforingen fra 20. juni 

og utover til flommen kulminerte den 8. juli med flom i de fleste brevass

drag i landet. 

Stor ste dognvannforing i Nigardsvann, 3, 83 . 10 6m 3 fant og så sted den 

8. juli. Dette er den stor ste flommen siden juni 1970. Dette dognet hadde 

og så sommerens stor ste målte dogntransport av suspendert materiale inn 

i vannet med 760 tonn. Transporten ut av vannet var 105 tonn. Stor ste mål

te slamkonsentra sjon ved innlOpet dette dogn var S16 mg/l, og gJ ennom

snittskonsentrasjonen var 200 mg/l. 

For st i september inntraff en hostflom i forbindelse med kraftig nedbor . 

Den 9. septem ber var det en slamtransport på S SO tonn inn i vannet, sorrl

merens nest hoyeste verdi. Transporten ut av vannet var 120 tonn, som

merens hoye ste målte verdi. Midlere slamkonsentra sjon dette dognet var 

280 mg/l. Det foregående dogn, da vannforingen var stigende, hadde en 

midlere slamkonsentrasjon på 310 mg/l. Sommerens stor ste målte kon

sentrasjon av suspendert materiale, 6S0 mg/l, ble målt under denne flom

men. Det ble irrlidlertid funnet langt færre grove korn under denne flom

men enn under flommen i juli. 

Den store konsentrasjonen av suspendert materiale som ble målt under 
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flommen i september, indikerer at slam produ sere s jevnlig under breen 

ved dens bevegelse og slitasje på berggrunnen, men at slammet ligger la

tent og ikke får anledning til å bli transportert bort for vannforingen i bre

elven blir stor nok. Når så vannforingen stiger over en viss verdi som ikke 

har vært oversteget på en tid, vaskes dette "latente" materialet ut på re

lativt kort tid. Derfor blir slamkonsentrasjonen forholdsvis hoy og slam

transporten stor. I ablasjonssesongen smelter materiale frem fra isen på 

bretungen og blir liggende oppå isen. Ved kraftig regnskyll kan dette ma

terialet lett skylle s med av regnvannet nedover breen og finne veien til 

bre-elven. Dette kan nok også være en medvirkende årsak til den store 

transporten av suspendert materiale under flommen forst i september. 

For den 27. mai, da observasjonene begynte,har det ikke vært observert 

noen store vannforinger ved Nigardsvannet. Det har derfor heller ikke 

foregått noen stor materialtransport. Etter at observasjonssesongen var 

slutt den 18. september, sank vannfOringen jevnt. Det var siden en liten 

flom forst i oktober og en flomtopp 6, november. For observasjonssesong-
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Fig. 10 Døgnlig middel konsentrasjon av suspendert materiale ved innløpet og utløpet av Nigardsvann 
gjennom observasjonssesongen 1973 (henholdsvis åpent og sort). For sammenl igningens skyld 
er døgnlig vannføring vist med en prikket linje. Variasjonene i konsentrasjon ved utløpet er 
betydelig mindre enn ved innløpet. 

Diagram showing daily mean sediment concentration at the inlet and the outlet of the lake 
Nigardsvann in 1973 (open and filled areas respectively). For comparison the daily water 
discharge is shown as a dotted line. The sediment concentration indicates greatest variations 
at the inlet and varies much more than the water discharge. 
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ens begynnelse kan det derfor neppe ha gatt mer cnn 2.00 tonn finmilteriale 

fra breen. Etter at observasjonssesongen var slutt 18. septerYl ber anta s 

det at rnaksirnalt l 000 tonn suspendert materiale er blitt fOrt fra breen Inn 

i vdnnet, sd.nnsynligvis noe mindre. Den totale transport av flnnlilteriale 

fra Nigdrdsbreen i 1973 blir derved 11700 tonn, eller onltrent det samrne 

som 11972. 

Ved il studere diagranlmene i fig. 9 ser en dt det er god korreLisjon mel

lom vannforing og slamtransport, men dt variasjonene i slam transporten 

er rn ye stor re enn vann standsvaria sjonene. Store flornrn e r gir ek streDl t 

hoye trdnsporter av suspendert nlateriale. Ved NigdrdsLrl'el1 Cl' j'vrn dugn 

ansvarlig [or 24°70 dV totaltransporten av sIanl inn l vannet i oen Il c:; ocign 

lange observasjons sesongen. Videre ser en at juli har en meget hoy andel 

av somrnerens vann- og slamforing. 52°;) av slamtransporten fra breen og 

4710 av vannfbringen fant sted i lopet av denne mil.neden. 

Diagrammet i fig. 9 viser Nigardsvannets betydning som. demj-lningsfaktor 

for slamtransporten. Kurven for slamtransport ut av vannet gjenspeiles av 

kurven for transport inn i vannet, men transporten ved utlbpet av vannet 

viser ikke sit store variasjoner SOlTI ved innlopet. Under flonlnlen den 8. 

juli var transporten av suspendert materiale ut av vannet l-'±';;, av trans

porten inn i vannet, mens 28'1~ av sommerens totaltransport av slam ble 

fort gjennorn vannet. Forskjellen kan delvis lorklares vPo at slarTImet 

bruker en viss tid på ~l passere vannet. En sL-irntopp ved innlopet viser 

seg derfor forst ett eller to dogn senere ved utlopet. Konsentrasjonskurven 

i fig. lO viser konscntrdsjon av slam b:lde ved innWpet og utlCipct av van

net. Her kan en som nevnt ikke vente fullstendig korrelasjon p<'l. grunn av 

transporttiden gjennom vdnnet. Dessuten vil sjoen ha en utjevnende effekt 

pil ra ske sla III varia sj oner ved innlopet. N oyere studium a v kurvene vi ser 

irTIidlertid en \lSS overenssternrnelse. 

Ekman har o~ s;l 1973 utfort p~ilagring smalinger PZl deltaet for ei be stemme 

bunntransporten i bre-elven. Disse malingene viser at det er akkumulert 

8320 m 3 grovmdteriale (> O, 5 1TIm) i Wpet av somm eren. Dette til svarer 

ca. 16600 tonn og er omtrent det samme sonl dret [or. P,llagringsm,lling

ene viser at bunntransporten utgjor 59% av den totale mdterialtransport 

inn i vannet. 

Fra Nigardbbreen ble det i 1973 ialt transportert 28300 tunn masse. Hvis 

denne materia.ltransporten virkelig tilsvarer ett ;irs erosjon, tilsvarer det 

en erosjon P;l 0,3 rnrTI jevnt fordelt over hell' breens berggrunnsunderlag. 

Sannsynligvis vil erosjonen under bretungen, der breens bevegelse er stor, 
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o Transport av ~~unntransport I Ar 
suspendert materiale 

----------~ -- tonn,.l~% l tonn t-1.~ 
. 1969 : 16000 66 8100 34 I 

1970 14000 55 11 500 ! 45 

1971 9350 73 3500 i 27 I 
1972 Il 500 41 16700 

I i 
I 59 i 

1973 11 700 ~t~1 16600 
I 

! 5fj ,--- - ---- -- ---
I 

1969-73 62550 53 56400 I 47 ____ ~_L ____ 

Tabell 1 Transport av suspendert materiale og bunntransport i tonn samt deres andel av 
totaltransporten ved N igardsvannet for årene 1969-73. 

Annual transport of suspended load and bottom load in metric tons, and their 
percentual part of the total sediment load at the lake Nigardsvann in the period 
1969-73. 

være langt storre enn under firnområdet der brebevegelsen er liten, selv 

om trykket her sikkert er storre. 

Re sultatene fra deltaunder sokelsene i Nigardsvannet i de fem årene 1969-

73 viser at bunntransportens andel av den totale materialtransporten va

rierer mellom 27% og 59'10 mens middelverdien for alle de fem årene er 

47'10 (s e ta be 11 l). 

Erdalsbreen 

~r:r:l~;i!,j~~ 
Erdalsbreen er en nordvestlig utloper av Jostedalsbreen. Den har et 

o l 2 areal pa l km og drenerer til Strynevann. Det er foretatt material-

transportundersokelser ved breen siden 1967. Transportmengden bereg

nes fra vannprover som tas i bre-elven. Provetagningsstedet ligger ca. 

200 meter nedenfor brefronten og ca. 860 m o. h. (fig. Il). Her er det 

også opprettet et vannmerke (v. m. 1771) der vannstanden avleses. En 

mer detaljert beskrivelse er gitt i en tidligere rapport av Tornås (1968). 

\lY.9!~::g~:: _~v:. EX2~~i!,~~!,~_ 
Sommeren 1973 var observasjonsstasjonen bemannet bare i 4 uker, fra 5. 

juni til 2. juli. Grunnen til den korte observasjons se songen var at måling

ene var en del av et eksamensarbeid, og ikke et ledd i NVE I snormale 

under sokelse sprogram. I nevnte periode var provetagningen god og uten 
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Fig. 11 Foran Erdalsbreen. Bre-elven, som her er fotografert fra slamprøvetagningsstedet, er svært 
turbulent. 

The glaeier stream from Erdalsbreen, visible in the background, is fairly turbulent. The 
picture is taken from the sediment sampli,ng site. 

avbrudd. I den for ste delen av perioden ble det tatt prover fem ganger i 

dognet. I den siste delen av observasjonsperioden, da det gjennomgående 

var storre vann- og slamforing, ble det stort sett tatt prover ti ganger i 

dognet. Ved de fle ste provetagningene ble det tatt dobbeltprove. 

Til beregning av middeltemperaturen ble det brukt termograf, og tempe

raturen er kontrollert med kvikksolvtermometer to ganger i dognet. Den 

dognlige nedbor ble målt med en nedbormåler av typen "Pluvius". De me

teorologi ske observasjoner ble utfort ved brefronten. 

Målingene ved Erdalsbreen i 1973 har des sverre mindre verdi enn i tidli

gere år fordi observasjons se songen var så kort. De ssuten ble målingene 

avsluttet ved innledningen til en periode med varmt vær og en del nedbor 

som fOrte til store flommer og stor materialtransport i alle andre bre

elver i Syd-Norge hvor det er gjort observasjoner, og man mi stet så

ledes observasjoner aven meget viktig del av materialtransporten. 

Resultat 

Resultatene og beregningene fra observasjonssesongen ved Erdalsbreen er 

vist i fig. 12 . Absissen, som er tidsakse, er identisk, slik at de forskjellige 
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kurver kan sarrnnenholdes. 

på grunn av den sne rike vinteren og den kjdlige forsommeren var det ennu 

ved observasjons sesongens begynnelse så mye sne foran breen at vann

standen ikke lot seg avle se på vannmerket fdr 24. juni. 

Tidligere undersdkeiser viser meget god korrelasjon mellom ddgnvann-

ER O A LS BRE E N 1973 

Dady Dai ly mean 
p rec i p. a i r te m p . 
mm De 

30 15 -----

Daily Daily 
disch. suspended 
106 m3 load tons 

0.80 1,60----------1 

0.60 1.20 

0.40 080 - ---

0.80 0.40 

10 20 30 
JUNE 

Fig. 12 Diagrammet øverst viser dØgnmiddeltemperaturen (tykk strek) og døgnlig nedbØr (søyler) 
målt i observasjonsperioden ved Erdalsbreen i 1973. Det nederste diagrammet viser døgnlige 
vannføringer (tykk strek) og dØgnlig slamtransport ved brefronten (søyler). 

The upper diagram shows daily mean air temperature (heavy line) and daily precipitation 
(columns) during the observation period at ErdalsbreEn. The lower diagram shows daily 
water discharge (heavy line) and the suspended load (columns). 



26 

foringer ved Vetledaisvann og Erdalsbreen (Ziegler, 1974, s.18). En re

gresjonslinje gjennoITl punktene der dognvannforingen ved Erdalsbreen er 

plottet SOITl en funksjon av dognvannfOringen ved Vetledalsvann, gir en 

linje ITled forITlelen 

y = 2x - 0,04 

Registreringer fra Vetledaisvann gir derved gode indikasjoner på vann

foringsforholdene ved Erdalsbreen. 

Regi streringer fra liITlnigrafen ved Vetledal svann (v. ITl. 1656) er der for 

brukt for beregning av dognvannforingen ved Erdalsbreen i perioden 5. -

24. juni. I resten av observasjonsperioden er vannfOringen beregnet ut fra 

direkte avlesninger på vannITlerket ved Erdalsbreen. 

I observasjonsperioden 5. juni - 2. juli er det beregnet en avrennIng på ca. 
6 3 

10 . 10 ITl vann og en transport av suspendert rnateriale på ca. 1400 tonn, 

hvilket gir en ITliddelverdi på 50 tonn pr. dogn. FreITl til den 20. juni var 

både vannfOringen og slaITltransporten beskjeden. Ca. 5010 av den bereg

nede vann- og slaITlforingen i den 28 dager lange observasjonsperioden 

fant sted i lOpet av de siste 9 dager av perioden. Den storste ITlålte dogn

transport fant sted den l. juli ITled 172 tonn. Dette dogn var vannforingen 

0,61' 106ITl 3 . Ved Vetledalsvann akte dognvannfOringen fra 0,30 . 106ITl 3 

den 1. juli til 0,76 . 106ITl 3 den 8. juli da vannstanden kulITlinerte. Ved å 

bruke formelen for den oITltalte regresjonslinje, tilsvarer dette en vann-
6 3 

foring ved Erdal sbreen på l, 52 10m pr. dogn. Ved så hoye vannforing-

er er imidlertid regresjonslinjen usikker. Det kan se ut SOITl OITl den flater 

noe ut (se !:iegler, 1974, fig. 7) slik at ITlan burde Ul en dognvannfOring 

6 3, 6 6 6 ved Erdalsbreen på ca. 1,15 . 10 ITl . Bade i 19 7, 19 i) og 19 9 ga 

floITlITler av samITle storrelse en dognlig materialtransport på ca. l 000 
co 6 3 0 

tonn, og i 1970 ga en flom pa 1,41 . 10 ITl en transport pa ca. l 900 tonn 

i dagnet. Det er derfor riITlelig å anta at flor:1ITlen 8. juli ga en dognlig ITla

terialtransport på oITlkring l 000 tonn. 

I tabell 2 er det satt opp den prosentvise fordeling på hver ITlåned av den 

totale ITlaterialtransport gjennoITl de tre sOITlITlerITlånedene juni, juli og 

august for Nigardsbreen og Erdalsbreen. 

SOITl tabellen viser, er det god korrelasjon ITlelloITl den prosentvise for

deling av SOITlITlerens slaITltransport på de enkelte ITlåneder ved de to 

breene, og juni vi ser den be ste overens steITlITlelsen. 

SlaITltransporten i juni 1973 ved Erdalsbreen er beregnet til ca. l 100 tonn. 

Hvis dette antas å være ca. 2010 av sOITlITlermånedenes transport (se ta-
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r---- år 1970 
i . juni juli 
t--- ----- ----t------------
I ' 

aug. 

32 

25 

I Nigardsbreen! 43 25 
I 

i Erdalsbreen . 38 37 ______ .-1 _____ _ , 
--._-...&. 

Tabel12 De enkelte sommermånedenes prosentvise materialtransport ved Nigardsbreen 
og Erdalsbreen 1970-73. Antatt fordeling for Erdalsbreen i 1973 i parentes. 

The percentual sediment load during the different summer mo nths at Nigards
breen 1970-73. Expected figures for Erdalsbreen 1973 in brackets. 

bell 2 ), tilsier dette en transport av suspendert materiale på ca. 5500 

tonn i perioden l. juni - l. september. Des suten var det i fOr ste halvdel 

av september forholdsvis store vannftiringer ved Vetledalsvann. Både 7. 

og 8. september var dognvannforingen der over O, 3 . 10 6 m 3 . Ut fra den 

tidligere omtalte regresjonslinje tilsvarer dette en dognvannforing ved Er

dalsbreen på ca. 0,6' 10 6m 3 . Tilsammen kan det i forste halvdel av sep

tember ha gått l 000 - l 500 tonn slam ved Erdalsbreen. Den totale trans

port av finmateriale fra Erdalsbreen er dermed beregnet til ca. 7000 tonn 

(muligens enda mer). Dette tallet er svært usikkert og må tas med stort 

forbehold p. g. a. den korte observasjonssesongen og at årets storste flom 

overhode ikke er dekket av observasjoner. 

Fra Erdalsbreen foregår det også en betydelig bunntransport, En del av 

dette avsettes på et stort sandurområde lenger nede i Erdalen. Ziegler 

antar at bunntransporten av grovere materiale ved Erdalsbreen utgjor 

minst 300/0 av transporten av finmateriale (Ziegler 1973, s.25). Dette 

tallet er trolig alt for lite. Målinger utfort på Nigardsvannet i perioden 

1969-1973 viser at bunntransporten utgjor 470/0 av den totale massetrans

port (se s.23). Dette betyr at bunntransporten er hele 900/0 av transporten 

av suspendert materiale. Hvis en antar at bunntransporten utgjor 40% av 

den totale massetransport ved Erdalsbreen, vil bunntransporten utgjore 

minst 4700 tonn. Med dette vil den totale materialtransport fra Erdals

breen i 1973 utgjore minst Il 700 tonn. Hvis denne materialtransporten 

representerer ett års erosjon, og den tenkes jevnt fordelt under hele breen, 

tilsvarer dette tallet en erosjon på 0,53 mm. 

~~~~ ~!l~~&.l!i.?K ~~l~~~ !l2~!~rJ.?-~!t:.~l!sJ~c:t:.t~!l_ ~~~ }~:~~~s.. ~t:.~~I!!lK Y~~~~c!.~l_sp!_e_e!l.. 
Materialtransportundersokelsene i perioden 1967 - 72 viser at Erdalsbreen av-

gir mye stbrre materialmengder enn Vetledalsbreen (se tabell 4, s. 85). Pr. 
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arealenhet produserer Erdalsbreen ca. lO ganger så meget materiale som 

Vetledalsbreen. 

Begge breene ligger innenfor samme bergartskompleks . Berggrunnen be

står av gneiser, muligens metamorfoserte tidligere kambrosiluriske ski

fere og intrusjoner, som er hevet ved den kaledonske fjellkjedefoldningen. 

Hovedstrbkretningen er bst - vest, og foldningsaksen heller mot bst. 

Hastighetsmålinger som er foretatt i perioden 1973 - 74 (Tvede, pers. 

medd.), viser at Erdalsbreen har en betydelig stbrre hastighet enn Vet

ledaisbreen. på de midtre delene av Erdalsbreen er det målt hastigheter 

opp til 60 m på eL :1r, mens stbrste hastighet på Vetledalsbreen er ca. 10m 

pr. år (Tvede, 1974, s. 88). Denne relativt store hastighetsforskjellen må 

utvilsomt være en av hovedårsakene til den store forskjellen i material

produksjon ved de to breene. 

En annen mulig år sak til for skj ellen i materialproduksjon ved Erdalsbreen 

og Vetledalsbreen er omtalt av H. C. Olsen i det fbigende. 

En mulig geologisk forklaring på forskjellen i materialtransport ved 

Erdalsbreen og Vetledalsbreen 

~r:r:I~.9.?i~8 
Den store forskjellen i materialtransport fra Vetledalsbreen og Erdalsbreen 

har sannsynligvis flere årsaker. Berggrunnens beskaffenhet i området kan 

være av ve sentlig betydning, og dette blir omtalt i det fbigende. 

Området ble kartlagt for Statskraftverkene av NGU i 1968, og et utsnitt av 

dette kartet sees i fig. 13 . Som det freD1går av kartet, veksler berggrunnen 

D1elloD1 stripet/ sliret gnei s og granitti ski granodioritti sk gnei s SOD1 det ofte 

kan være vanskelig å skille fra hverandre i feltet. Under sbkelser SOD1 er 

utfart, tyder p~l at det kan være store varia sjoner innen dette bergartskom

plekset, særlig med hensyn til fjellets D1ekaniske egenskaper, f. eks. sprb

het og fli sighet. 

Som kjent bygges en bergart opp av flere D1ineraler. Et fjellparti bygges 

opp av store bergarts stykker SOD1 er skilt fra hverandre av sprekker, 

slepper og oppknu ste soner. Bergarts stykkene s fysi ske egenskaper og sam

D1enbinding be steD1D1er hele fjellpartiets D1ekani ske egenskaper. Vis se D1i

neraler kan være så særpreget at de preger hele det bergartsstykket SOD1 

de ligger i, forutsatt at de utgjbr en tilstrekkelig stor andel. Et slikt D1i

neral er glimmer SOD1 vil gjbre en bergart relativt svak D10t D1ekaniske 

påkjenninger. 
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Grense sonene mellom de for skjellige mineraler er ofte den svake ste delen 

i bergarten mens mer komplekse former vil oke bergartens styrke. Dette 

betyr igjen at jo mer finkornet en bergart er, jo sterkere vil den være. 

Derimot vil det svekke bergarten når en utpreget spalte retning hos berg

artens mineraler blir liggende parallelt. Eruptive bergarter har ofte en 

helt tilfeldig orientering av kornene, og dette oker bergartens styrke. 

Bergartens kloyv og sprekker skyldes trykk og varmepåkjenninger under 

dannelsen, både nede i jordskorpen og ved overflaten. Videre vil det i 

fjellets overflate oppstå temperatllr- og trykkgradienter og dessuten tem

pera.tllrvekslinger og trykkavlastninger. Sprekkeretningene er sterkt av

hengig av det spenningsforhold bergartene har vært utsatt for. Åpne sprek

ker går vanligvi s parallelt med klbyvene i bergarten. 

Trykkstyrken hos bergarter kan måles,og i alminnelighet varierer den 

t- -j STRIPED AND 
-_ - "SCI!Ln~RE:\" GNEISS. 

I l c:,R:~NITIC CRANODIOR[TiC === G:l\:EJSS. 

~ \trGl\L\TITI', - PEC~1.\TITF 

1--301 jo'()[,I.\Tlor-; WITI! D1l'. 

Fig. 13 Geologisk kart over området ved Erdalsbreen og Vetledaisbreen. Beliggenheten av børgarts
prØvene som ble anvendt til slitasjeprøver, er vist med tallene 101 - 104. 

Geological map of the Erdalsbreen - Vetledaisbreen area. The locations of the rock samples 
used for special mechanical tests, are shown by the numbers 101 - 104. 
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2 
mellom O, l og 4 tonn pr. cm . Den er selvfolgelig avhengig av i hvilken 

retning prove stykket bela ste s i forhold til strukturen. Boye str ekkfa stheten 

kan og så måle s, og den ligger mellom 5 og lO 10 av trykkstyrken, men ho s 

enkelte skifere finner vi ofte hoyere tall. Bergartens tetthet kan selvsagt 

også måles; den ligger vanligvis mellom 2,5 og 3, ° g/cm 3 . 

For å få et mål for karakteristiske gjennomsnittsverdier for bergartenes 

egenskaper er det utviklet for skj ellige målemetoder. De s sverre er det 

ingen av disse målemetodene som er signifikante for den erosjon eller 

slitasje en bre over på berggrunnen. 

Den metode som likevel be st syne s å kopiere bre- ero sjonen, er antagelig 

Los Angeles-metoden (Selmer-Olsen,1971, s.19l). Det går imidlertid 

hele 5 kg steinmateriale med til en enkelt undersokelse,og metoden er 

de s suten meget tidkrevende. 

En har derfor valgt en annen metode, utviklet i Sverige, som bare bruker 

ca. 0,5 kg materiale, den såkalte "fallprove" (Selmer-Olsen,197l, s.187-

188). Den er en kombina sjon aven slag styrkeprove og en slitasj eprove og 

gir et tall for bergartens sprohet og flisighet. Denne metoden skiller de 

seige og sterke steinmaterialene bedre fra hverandre enn Los Angeles

metoden, mens Los Angeles-metoden skiller de svake materialene best. 

Resultat 

Det er tatt ialt fire prover i området, tre ved Vetledalsbreen og en ved 

Erdalsbreen, og disse er provet med ovennevnte fallprove. 

I de tre provene fra Vetledalsbreen varierer sprohetstallet mellom 46,8 

og 61,9. Middelverdien av de tre provene ligger på 55,5, og det er verd 

å merke seg at ingen av dem ligger så hoyt som proven fra Erdalsbreen 

som har et sprohetstall på 71,2. 

Flisighetstallet varierer noe mindre og er i middel for Vetledalsbreen 

1,34 mot 1,38 ved Erdalsbreen. 

Til sammenligningen kan nevnes at en fallprove fra <;n granitt ved Hogtuv

breen i Nord-Norge ga et sprohetstall på 57,2 og et flisighetstall på 1,38. 

Det ser ut som variasjonene i sprohetstall sier mer om provene enn fli

sighetstallet, selv om det er vanlig med storre spredning her. 

Re sultatene av under sokelsene er sammenstilt i tabell 3. 

Selv om det bare er tatt en prove ved Erdalsbreen, har denne likevel et 

så hoyt sprohetstall at det kan være grunn til å anta at berggrunnen her 
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Prove nr. Bre Sp. vekt Sprohet Flisighet 

101 2,96 61,9 1,37 
102 Vetledal s breen 2,64 57,9 1,35 
103 2,67 46,8 1,31 

Middel 
Vetledalsbreen 2,76 55,5 1,34 

101-103 

104 Erdalsbreen 2,96 71,2 1,38 

105 Hogtuva (N.Norge) 2,67 57,2 1,38 

Tabell 3 Resultater av slitasjeprøvene av bergarter ved Erdalsbreen og Vetledaisbreen 
sammenlignet med granitt fra Hogtuva i Nord-Norge. 

Results from the special mechanical tests of rock samples from Erdalsbreen and 
Vetledaisbreen compared with granite from Hogtuva, Northern Norway. 

generelt kan være adskillig svakere enn ved Vetleda1sbreen. Det er dess

uten observert nokså mange partier av amfibolitt, en nokså svak bergart, 

i dette området ved Erdalsbreen. 

Utforingen av dis se provene vil derved under stotte re sultatene fra slam

undersokelsene som viser at Erdalsbreen produserer og transporterer 

mye mer materiale enn Vetledalsbreen. En annen viktig faktor er selvsagt 

også breens aktivitet som jo er meget storre for Erdalsbreens vedkom

mende. Begge de nevnte forhold virker i samme retning, men det er 

vanskelig å si noe om deres relative betydning. 

Bondhusbreen 

~r;,r;,l~ .9-.?~::~ 
Folgefonni be står av tre iskapper som ligger på et platå be stående av gra-

nittisk gneis. Bondhusbreen er en nord-vestlig utloper fra Sondre Folge-
2 

fonni og har et areal på 12,3 km . Stor stedelen av breens areal ligger 

oppe på platået, og dens hoyeste punkt er I 630 m o. h. Ut fra platået 

strekker Bondhusbreen seg som en bretunge ned gjennom en trang dal og 

går ned til ca. 490 m o. h. og er den utloperen av Folgefonni som går la

vest ned. Foran breen, i en hoyde av vel 300 m o. h., ligger et stort san

durområde. Her finner man flere meget tydelige morener som viser bre

frontens beliggenhet så sent som i 1920-årene. Ca. en kilometer nedenfor 

brefronten ligger Bondhusvannet (190 m o. h.) (se fig. 14). 

I den nedre delen av brefallet er det målt en brebevegelse på over 100 m i 

året. Derfor har breen en stor erosjonsevne og forer frem store mengder 
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Fig. 14 Bondhusbreen med Bondhusvannet i forgrunnen. Bre-elven er i ferd med å bygge ut et delta 
i vannet. 

Bondhusbreen, an outlet glaeier from Folgefonni, with the lake Bondhusvann in the forground. 
The glaeier stream is carrying a considerable amount of sediment and builds up a delta in the 
lake. 

slam og grovt materiale. Dette materialet fores for det me'ste videre ut i 

Bondhusvannet. Der vil det grove materialet avsette s på et delta som byg

ges ut i vannet mens det meste av slammet vil sedimenteres i vannet. 

I forbindelse med byggingen av Mauranger kraftverk ble det planlagt et sub

glasialt vanninntak under Bondhusbreen for å fore bre-elven i en hoyde av 

ca. 930 m over til Mysevann som er inntaksmagasinet til kraftverket. Det 

er vel kjent at en breutloper forer frem store mengder grovt materiale, og 

de omtalte morener på sanduren foran Bondhusbreen viser at denne breen 

ikke er noen unntagelse. Slikt grovt materiale vil være uonsket i en over

foringstunnel som da lett vil bli tilstoppet. Derfor er det planlagt et sedi

mentasjonskammer under breen som skal fange opp det grove materialet 

for det g å r inn i tunnellen. Dette sedimentasjonskammeret må så tomme s 

hver vinter n å r det ikke kommer vann fra breen. 

For å bestemme den nodvendige storreisen på dette sedimentasjonskam

meret ble det i 1972 satt i gang under sokelser av transport av slam og av 

grovt materiale ved Bondhusbreen, og disse målingene ble fortsatt og av

sluttet i 1973. 
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Målingen av mas setransporten ble utfart med tre metoder: 

l) Transport av suspendert materiale i bre-elven ble utfart ved 

vannpravetagninger etter samme rutine som ved de andre prave

tagnings stedene med fem praver i dagnet; hyppigere ved flomsitua

sjoner. 

2) For å måle den totale grovmassetransport ble det utfart nay

aktige profileringer på deltaet og sanduren far og etter transport

se songen. Derved kunne pålagring og eventuell omlagring bereg

nes. Disse målingene og beregningene er omtalt av Ostrem på 

s. 44-50 i denne rapport. 

3) Varia sjonene i transporten av grovt materiale i lapet av se

songen ble m å lt ved hjelp aven bunnpravetager av typen MUhl

hofer. En omfattende beskrivelse av pravetageren er gitt i forrige 

års rapport (Ziegler, 1974, s. 28 - 40). 

Fig. 15 Bondhuselven i flom like nedenfor brefronten og umiddelbart før den går ut på sanduren. I 
forgrunnen sees noe av det grove materialet som er transportert med elven. Slamprøvetagningen 
og undersøkelsene med Mi.ihloferprøvetageren ble utført der bre-elven løper ut på sanduren. 

Bondhuselven just below the glacier tongue during a flash flood period. Coarse material 
carried by the stream can be seen in the foreground. At this place the sediment samples were 
taken and the investigations made with the MUhlhofer bed load sampler. 
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Y~f~rJ:l.s~!l_ ~':' }~Jl.]~r:~~r:~ 
Slamprovetagningen ved Bondhusbreen begynte den 30. mai og pågikk til 

den 28. september. Slamprovene ble tatt i bre- elven der den kommer ut på 

sanduren. Provetagningsrutinen er den samme som ved de andre breene 

med fem prover i dagnet og dobbeltprove to ganger i dagnet. Provetagning

en har vært god og uten avbrudd. Hoye vannforinger er godt dekket med 

timesprover, og spesielt er flommen 7. og 8. juli godt dekket. 

Ved provetagningsstedet er det etablert et vannmerke hvor vannstanden 

ble avlest ved hver provetagning. Det er imidlertid umulig å finne noe sta

bilt profil der, og det har vist seg at det stadig har skjedd profilforandring

er. Vannstandsobservasjonene her har derfor liten verdi. I juni 1973 ble 

det derfor bygget en limnigraf nedenfor sanduren der det ble funnet et sta

bilt profil. Dette stedet ligger imidlertid nedenfor samlopet med Brufo s s

elv, men det er tatt hen syn til Brufo s selvens nedslag sfelt ved beregningen 

av slamtransporten fra Bondhusbreen. 

Fra den 14. juni ble det utfart meteorologiske observasjoner (temperatur-, 

nedbor- og vindobservasjoner) to ganger i dagnet ved observasjonshytten 

som sto midt på sanduren og ca. 500 m nedenfor brefronten. Den andre 

uken i juli var uten temperaturregistreringer da termometeret var i ustand. 

Men den 14. juli ble det innstallert en termograf, og med denne ble det ut

fart kontinuerlige temperaturregistreringer resten av sesongen. Termo

grafen ble kontrollert med kvikksolvtermometer to ganger i dagnet. For 

termografen kom i gang,er middeltemperaturen beregnet som middelver

dien av temperaturavle sningene kl. 07 og kl. 19. 

Den 22. juni ble arbeidet med bunnpravetageren satt igang. Denne bunn

provetageren er en kurvprovetager av typen MUhlhofer, men den opprin

nelige ver sjonen av provetageren (MUhlhofer, 1933) ble noe modifi sert og 

forsterket for å tåle de store påkjenningene den blir utsatt for i Bondhus

elven. Provetageren er konstruert som en kurv med vegger av stålgitter 

med maskestbrrelse 2 cm. Dens volum er 75 liter. og åpningen er 50 x 30 cm. 

Provene tas ved at provetageren sette s ned på elvebunnen med åpningen mot

stram s. Materiale i transport vil stramme inn i provetageren. Partikler 

m ed mindre diameter enn veggene smaske strarrelse « 2 cm) vil stor sett 

stramme gjennom, mens grovere fraksjoner vil samles i kurven (fig. 16). 

Pravetageren står på bunnen et visst tidsrom far den heises opp, og materialet 

som er samlet, blir siktet og veiet. En mer utfarlig be skrivelse av praveta

geren og vurderingen av resultatenen er gitt i forrige års rapport (Ziegler, 

1974, s. 28-40). 
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Fig. 16 Modifisert MUhlhofer bunnprøvetager 
i bru k foran Bondhusbreen. Prøvetage
rens volum er 75 I, og veggenes maske
størreise er 2 cm. Etterat den var satt 
i gang, var den i bru k i 99 døgn, og 
den ble tatt opp og tømt 1-5 ganger 
pr. døgn. Den sto neddykket i perio
der fra 15 minutter og opp til 24 timer. 

Modified Miihlhofer bed load sampler 
in the glaeier stream in front of Bond
husbreen. The volume of the sampler is 
75 I, and the mesh openings are 2 cm. 
The sampler was used during 99 days 
and rised 1-5 times per day. The 
sampling time varied from 15 minutes 
to 24 hours. 

I perioden 22. juni - 19. juli ble det tatt ca. 4 prover daglig med provetag

ningstid 15 minutter. Deretter ble provetageren flyttet noe. I perioden 

23. juli - 28. september var provetageren kontinuerlig i drift bortsett fra 

enkelte avbrudd p. g. a. reparasjon. I denne tiden ble den stort sett tomt 

hver 4. time, unntatt om natten da det gikk 8 timer mellom tommingene. 

!\-!_s~}!c:t.! _ ~~c:~~:~~~e~:! 
Resultatet fra sommerens observasjoner og beregninger fra Bondhusbreen 

er vist i fig. 17 . Tidsaksen er identisk så kurvene lett kan sammenholdes. 

Innenfor observasjonsperioden 30.5 - 28.9. er det beregnet et avlop på 

97,3 . 106m 3 ved Iimnigrafen nedenfor samlopet mellom Bondhuselven og 

Brufosselven. Denne limnigrafen har et nedslagsfelt på 19, 65 km2 , og av 

~ette utgjor Bondhuselvens nedslagsfelt 15,15 km2 eller 77%. Breprosenten 

er litt mindre i Brufosselv enn i Bondhuselv, og vannforingen i Brufosselven 

er sannsynligvis jevnere da denne elven passerer gjennom tre vann, og disse 

vil virke flomdempende. Det er likevel antatt at 77% av vannet som passerer 

forbi limnigrafen, kommer fra Bondhusbreen, og avlopet fra denne breen er 

dermed beregnet til 75, O . 106:rn3 . 

Slamtransporten i Brufosselv antas å være ubetydelig da bre-elven passer

er gjennoITl tre vann. Transporten av suspendert materiale fra Bondhus

breen i lOpet av observasjonssesongen er beregnet til 6520 tonn. Dette 

gir en middelkonsentrasjon på 87 mg/l. 

DiagramITlet viser ITleget god overensstemmelse mellom vannforing og se

dimenttransport. Forholdet ITle110m de to kurvene er imidlertid ikke kon

stant. Konsentrasjonskurven (fig. 18 ) viser at de hoyeste slamkonsentra

sjonene finner sted ved de hoyeste vannforingene. 
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Slamprovetagningen i Bondhuselven startet i begynnelsen aven varmeperiode 

kombinert med nedbor. Dette forte til en liten flom som kulminerte den l. ju

ni med en dognvannfOring på 0,79 . 10 6m 3 og en slamtransport på 108 tonn. 

Storste målte konsentrasjon dette dognet var 165 mg/l. 

Hoytrykket som lå over Skandinavia sist i juni og [orst i juli, dirigerte 
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varrn luft fra sydost innover hele landet og forte til en betydelig tempera

tur stigning, spe sielt i hoyden. Smeltingen kom da og så i gang i de hoye ste 

områdene innenfor nedslagsfeltet. Den 6. juli ble det registrert en dogn

middeltemperatur på over 20 oC. Den påfOlgende uke er det des sverre ingen 

temperaturregistreringer da termometeret var i ustand, men den 7. juli 

ble det både ved Omastrand og ved Nigardsvann registrert enda hoyere 

temperatur enn dagen fOr. På diagrammet (fig. 17 ) er middelverdien av 

temperaturen kl. 07 og kl. 19 ved Omastrand i juni og juli tegnet inn som 

en prikket kurve, og det viser seg at den varierer i takt med temperaturen 

ved Bondhusbreen. Den varme været forte til sterk fallvind (katabatisk 

vind) nedover breen, og den 7. juli ble det målt en midlere vindhastighet 

på 7,3 m/ s. Natt til 8. juli korn det så litt nedbor . Denne vær situasjonen 

forte til en jevn okning i vannforingen fra ca. 20. juni og særlig etter l. juli 

var okningen sterk. Natten mellom den 7. og 8. juni kulminerte flommen 

med sommerens stor ste vannforing, 26,4 m 3/ s, i bre- elven. 

Sommerens stor ste dognvannforing i Bondhuselven fant sted den 7. og 8. 

juli med henholdsvis 1,86 og 1,94 . 10 6m 3 pr.dogn. Slamtransporten de 

samme to dogn var 670 tonn og 570 tonn,og gjennomsnittskonsentrasjonen 

av suspendert materiale var 359 mg/log 293 mg/l. Stor ste målte konsen

trasjon var 592 mg/l. 

I lopet av dis se to dognene ble 1240 tonn eller 19% av hele sommerens total

transport av suspendert materiale fort ut fra breen. I lO-dager sperioden 

3. -12. juli var transporten av suspendert materiale fra Bondhusbreen 2930 

tonn, og det vil si 45% av hele sommerens totale transport. Avrenningen i 

den samme lO-dagers perioden var 12,7 . 10 6m 3 eller 1710 av den totale av

renningen i den 4 måneder lange oberservasjonssesongen. 

Fig. 17 Diagrammet øverst viser meteorologiske parametre observert ved Bondhusbreen i 1973. 
Døgnlig middeltemperatur er tegnet med tykk strek, og døgnlig nedbør er tegnet som søyler. 
I juli var det et brudd i temperaturregistreringene. Middeltemperaturen for perioden 10.6 -
31.7 ved den meteorologiske stasjon på Omastrand, som ligger på den andre siden av Hardanger
fjorden og ca. 20 km fra breen, er tegnet som en prikket linje. Variasjonene i denne viser svært 
god overensstemmelse med variasjonene ved Bondhusbreen. 
Diagrammet nederst viser døgnlig vannfØring (tykk strek) og tansport av suspendert materiale 
(søyler). 

The upper diagram shows meteorological parameters observed at the front of Bondhusbreen 
1973. Daily mean temperature is drawn by a heavy line, whereas daily precipitation is 
indicated by columns. In July there was a break in the temperature registrations, so for 
comparison the daily mean temperature at Omastrand (a nearby meteorological station) is 
presented for the period 10 June to 31 July (dotted line ). There is a fairly good correlation 
between the temperature variations at Bondhusbreen and at Omastrand. 
The lower diagram shows the daily water discharge (heavy line) and the suspended load 
(columns) at the glaeier front. 
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I resten av juli var 
6 3 

også vannfdringen forholdsvis hdy og var aldri under 

0,70 . 10 m pr. ddgn. 
6 3 

Mens vannfdringen i juni var 12, 7 . 10m , var 

den i juli 30,3 . 10 6m 3 August og september hadde også mye mindre 

avrenning enn juli med henholdsvi s 17, 6 og 14, O . 10 6m 3 . Juli måned 

hadde således over 40 % av avrenningen og 56 % av slamtransporten i ld

pet av observasjonssesongen. 

Fdrst i august var det en flom som fdlge av stor nedbdr. De 10 fdrste 

dagene i august ble det målt 190 mm nedbdr foran breen. Den 6. august var 
6 3 

ddgnvannfdringen 1,49 . 10m og slamtransporten 226 tonn etter at 

det ble målt 63 mm nedbdr i ldpet av 24 timer. 

Fdrst i september inntraff en hdstflom i forbindelse med kraftig nedbdr. 

De 8 fdrste dagene av septenlber ble det målt 234 mm nedbdr. Flommen 
6 3 

kulminerte den 8. septem ber med en ddgnvannfdring på 1,82 . 10m . 

Slamtoppen kom den påfdlgende dag med 500 tonn. Den siste halvparten 

av september var både vannfdringen og slamtransporten svært liten. 

Ved Bondhusbreen er den alt overveiende del av transportsesongen dekket 

med observasjoner. A. Indreeide (pers. medd.). som utfCirte nivellering på 

sanduren og deltaet siste halvdel av mai, sier at slamtransporten fdr 30. 
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Fig. 18 Døgnlig middel konsentrasjon av suspendert materiale ved Bondhusbreen 1973. For sammen
ligningens skyld er døgnlig vannføring vist som en prikket linje. Diagrammet viser meget god 
korrelasjon mellom variasjoner i konsentrasjon og tilsvarende vannføringsvariasjoner. 

Diagram showing daily mean sediment concentration at Bondhusbreen 1973. For comparison 
the daily water discharge is indicated by a dotted line. The diagram demonstrates a very good 
correlation between daily variations in sediment concentration and variations in water discharge. 
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mai var ubetydelig. Det kan derfor neppe ha gått mer enn 100 tonn finma

teriale fra breen for den tid. Etterat ob servasjonene var slutt, var det en 

liten flom fOr st i oktober og så en liten flomtopp for st i november, men 

di s se små flommene har sannsynligvis ikke medfart noen stor material

transport. Det antas at maksimalt 200 tonn suspendert materiale er trans

portert ut fra breen etter at observasjons sesongen var slutt 28. september. 

Den totale transport av finmateriale fra Bondhusbreen i 1973 er dermed 

6820 tonn, og det er omtrent det samme som i 1972. 

~e~~l~~S_~~~~~~~~~~~~~ 
Re sultatet av bunntransportunder sakeisene utfart med MUhlhoferprovetageren 

er vist i fig.19. Med enkelte små avbrudd var MUhlhoferprovetageren i virk

somhet fra 22.juni til 28. september. I perioden 22.6. - 19.7 ble det tatt 78 

prover, og opp samling stiden var 15 minutter. Tilsammen sto provetageren 

i denne perioden neddykket i ca. 20 timer, og det ble oppfanget i alt 180 kg 

grovt materiale. Deretter ble provetageren flyttet ca. en meter fordi en stor 

sten la seg i elven like foran den. I re sten av sommeren sto den neddykket 

stort sett hele tiden. Den ble tomt hver 4. time bortsett fra om natten da det 

gikk 8 timer mellom hver tomming. Bare under flommen i begynnelsen av 

september sto den neddykket i 15 minutter for den ble tomt. Transporten var 

da så stor at det eller s ville ha vært fare for at provetageren skulle overfyl

les. I denne perioden ble det i alt tatt 171 prover, og tilsammen ble det opp

fanget ca. l 100 kg grovmaterialie i bunnprovetageren i lopet av de 746 timer 

den sto neddykket. 

I fig. 19 er storreisen av hver prove tatt i lopet av sesongen fremstillet 

som soyler lang s en tidsakse sammen med den dognlige vannfOringen fra 

breen. For at provene skal være sammenlignbare, er alle provene omregnet 

til oppfanget mengde materiale i lOpet av 15 minutter. Som nevnt ble prove

tageren flyttet den 20. juli. Verdiene fbr og etter denne dato er derfor ikke 

direkte sammenlignbare. 

Det går imidlertid tydelig frem av diagrammet at det er under de tre 

store flommene forst i juli, forst i august og forst i september at det har 

blitt oppfanget materiale av betydning i bunnprovetageren. Under disse 

flomperiodene ble det gj erne tatt 4 eller 5 prover i dagnet. Resultatene 

viser stor variasjon i mengde oppsamlet materiale på prover innenfor ett 

og samme dogn, men provene viser at de storste fangstene forekom ved 

stigende vannstand. Det ser ut til at vannforingen må overskride en viss 

ter skelverdi på ca. 12 m 3 / s for at det skal bli noen bunntransport av be

tydning. Dette tilsvarer en avrenning på ca. l, O' 10 6m 3 pr. dogn. 
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Fig. 19 Diagrammene viser bunnprØvetagerens representative fangster gjennom sesongen (søyler). 
For at resultatene skal være sammenlignbare, er alle fangstene omregnet til 15 minutters 
prøvetagningstid. Kurven viser døgnlig vannføring i bre-elven i samme tidsrom. Det er tyde
lig at bare de største vannføringene gir fangster av betydning. 

The diagram depicts the representative catches of the MUhlhofer bed load sampler during 
the observation period (bars). All actual catches were recalculated for a 15 minute catching 
period to make the results comparable. Daily water discharge is shown as a heavy line. 
The diagram indicates that large catches are obtained only during periods of high water 
discharge. 

Gjennom observasjonssesongen har bunnprovetageren ikke stått neddykket 

like lang tid hver dag. For å kunne sammenligne resultatene, er de derfor 

regnet om til oppsamlet mengde pr. dogn hvis provetageren hadde stått 
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neddykket hele dognet. I lopet av den 99 dogn lange perioden den var i virk

somhet,ville den ha samlet opp ca. 18500 kg grovt materiale. Oppsamlet 

mengde materiale pr. dogn varierte fra 2 - 300 gram på dager med liten 

vannforing til 4750 kg under flommen den 8. september. 

Den alt overveiende del av transporten av grovt materiale fant sted under 

store vannforinger . Det ser ut til at transporten av grovt materiale oker 

med vannforingen i enda sterkere grad enn slamforingen gj or det. 

Hvis provetageren hadde vært neddykket kontinuerlig, ville 5 dager i lOpet 

av sommeren gitt en dognfangst på over l 000 kg. Tilsammen ville disse 

fem dognene gitt Il 700 kg eller 63 % av sommerens totalmengde. 18 dogn 

ville gitt en dognfangst på over 100 kg, og over 950/0 av sommerens totale 

oppfangede mengde ville ha kommet i lopet av disse 18 dognene. Dette vid

ner om at flommenes storrelse og hyppighet gjennom en avrenningssesong 

er meget avgjorende for den totale transport av grovt materiale. 

Flomperioden 1. - 10. juli ga en oppsamlet mengde på 5350 kg eller 29%, 

mens flommen 5. - 10. september ga en oppsamlet mengde på 9520 kg 

eller 520/0 av sommerens totale mengde. 

Gjennom hele sesongen ble det foretatt en kontinuerlig kalibrering av prove

tageren ved at merkede stener ble kastet i elven ovenfor provetageren. 

Gjenfangsten av merket materiale varierte mellom 0,75 og 2,3%. Ved å 

benytte provene til beregning av totaltransporten av grovt materiale basert 

på en gjenfangstprosent på 1-2% gir det en maksimal dogntransport på 

240 - 480 tonn og en totaltransport av grovmas se på mellom 925 og l 850 

tonn i lopet av observasjonssesongen. 

Noe transport av grovt materiale fant også sted for arbeidet med bunnprove

tageren kom i gang, anslagsvis 75 - 150 tonn, mens transporten etter av

slutningen av provetagningen antas å ha. vært ubetydelig. Den totale. trans

porten av grovt materiale (> 2 cm diameter) fra Bondhusbreen i 1973 var 

dermed mellom l 000 og 2000 tonn, basert på en gjenfang st i bunnprove

tageren på henholdsvis 2 og 1%. Ziegle r (1974) sier at gjenfang sten sann

synligvis er mindre i flomperioder enn ellers. 

Hver prove fra MUhlhoferen ble siktet i tre fraksjoner, kalt A, B og C 

(A:> la cm, 10 cm >B >5 cm, 5 cm> C>2 cm). Etter 5. september ble det 

også siktet fra en fjerde fraksjon D (D< 2 cm). Hver fraksjon ble veiet 

enkeltvis. Totalt ble det oppfanget 1278 kg i lOpet av 766 timer proveta

geren stod neddykket, og dette fordeler seg på de enkelte fraksjoner slik 
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317 kg materiale storre enn 10 cm diameter 

290 kg materiale mellom 10 cm og 5 cm diameter 

565 kg materiale mellom 5 cm og 2 cm diameter 

106 kg materiale mindre enn 2 cm diameter 

i tiden etter 5. september. 

Sikteanalysene viser at andelen av materiale storre enn 10 cm oker med 

akende vannforinger. Det ser også ut til at provetageren i sin posisjon for 

den 20. juli samlet en storre andel materiale storre enn 10 cm enn den 

gjorde i den posisjonen den sto plassert etter denne tid. Årsaken til dette 

kan ha sammenheng med flommen for st i juli da andelen av det grove ste 

materiale i transport var stor. Men den nye posisjonen til provetageren 

var litt utenfor elvens dypål, og muligens folger det rne ste av de stor ste 

partiklene elvens dypål under transport. 

Under små vannforinger er andelen av materiale storre enn 10 cm ubetyde

lig, mens andelen av materiale i den minste fraksjonen oker. 

I perioden 5. - 28. september ble, som nevnt, også materiale mindre enn 

2 cm siktet fra. Dette er partikler mindre enn provetagerens maskestor

relse, men de ble oppfanget når bunnen og bakveggen i provetageren var 

dekket av grovere materiale. I denne perioden var 20,/0 av det oppsamlede 

materiale, maksimalt 30'/0, mindre enn 2 cm som er provetagerens rna ske

storrelse. Det er klart at totalandelen av rnateriale mindre enn 2 cm i 

transport er langt storre enn den oppfangede andel viser. Under flom situa

sjoner i 1972 viste det seg at opp til 54% av provene bestod av sandl grus 

mindre enn 2 cm diameter (Ziegler, 1974, s. 37). Det er derfor meget 

som taler for at transporten av materiale under 2 cm diameter kan ha 

vært nesten like stor som transporten av grovere materiale. 

Hvis en antar transporten av sand og grus (diameter mellom 20 og 0,5 mm) 

er like stor som transporten av grovere materiale, vil den totale bunn

transport (diameter::> 0,5 mm) i Bondhuselven basert på MUhlhofer prove

tageren være 2000 - 4 000 tonn eller 30 - 60'/0 av transporten av suspendert 

materiale. 

Til sammenligning viser pålagring smålinger som er utfart på deltaet, en 

akkumulasjon på ca. 7000 tonn. Dette er omtrent den samme mengde som 

transporten av suspendert materiale. Dette tallet tyder på at det ble be

regnet for liten materialtransport med bunnprovetageren. Vanskeligheten 

ved denne ligger egentlig i kalibreringen. De malte stenene som ble brukt 

ved kalibreringen, var forholdsvis små, som regel nevestore. Det er i-
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midlertid tydelig at elven også transporterer mye materiale som er grovere 

enn det som ble brukt til kalibreringsforsakene, og som trolig vil ha vanske

ligere for å bli oppfanget av provetageren. Dessuten transporterer elven en 

del materiale som er grovere enn provetagerens åpning, og som da ikke kan 

regi3treres med denne metode. Det er derfor rimelig å redusere gjenfangst

andelen i forhold til de resultater kalibreringsforsokene har gitt. 

Undersakeiser ved Nigardsbreen viser at bunntransporten der utgjor ca. 400/0 

av den totale massetransport. Deltaundersokelsene i Bondhusvann, som vil 

bli omtalt mer inngående i neste kapitel, indikerer at grovmaterialets andel 

av den totale massetransport er omtrent den samme ved Bondhusbreen som 

ved Nigardsbreen. 

!.?~~~t!~~_sp.?!~ 
Undersakeiser og beregninger som er utfart ved Bondhusbreen i 1973, viser 

en transport av suspendert materiale ( <- 0,5 mm diameter) fra breen på ca. 

6820 tonn og en bunntransport på ca. 7000 tonn. Jevnt fordelt på hele breens 

berggrunnsunderlag tilsvarer det en erosjon på 0,56 mm. 

~~~~~.?]~~:r:i.?K ~~c!. !:~~~e~:~e_:r: !~c!.ljg~:~ _~~ 
Det har ikke vært målt vannforing ved Bondhusbreen for 1972. Det er der-

for ingen mulighet for å gjore direkte sammenligninger med tidligere års 

avrenning sforhold ved breen. 

En har provet å gjore sammenligninger med nærliggende brepåvirkede 

vannmerker for å få en oppfatning om tidligere år s vannforinger . byre selv 

(v. m. 962), som ligger ca. 10 km nord for Bondhusbreen, har en observa

sjonsserie tilbake til 1921, men breprosenten er bare 38, mens vannmerk

et ved Bondhusbreen har en bredekning på 90%. Ovrehuselv (v. m. 1683) 

er nabovassdraget til Bondhus og ligger ca. 5 km unna og har en betydelig 

bredekning. Men her går måleserien bare tilbake til 1967. Det gamle 

vannmerket i Bondhuselven (v. m. 1426) ligger 4 km nedenfor breen og har 

en bredekning på 47'10. Dette vannmerket ble opprettet i 1963. Variasjon

er l vannforingen viser forholdsvis god overensstemmelse mellom byres

elv, bvrehus og Bondhus. Men det storste problemet i sammenligningen 

mellom vannmerket ved Bondhusbreen og de andre vannmerkene er at 

disse var ikke ajourfort frem til 1973 på det tidspunkt disse beregningene 

ble utfart. 

Registreringene i byreselv synes likevel å gi indikasjon på at avrenningen 

fra Folgefonni i 1973 så vel som i 1972 var under det normale. Material-



---, 
I 

44 

transportundersokelser fra andre breer i Syd-Norge viser også at mate

rialtransporten i 1973 var relativt beskjeden og omtrent like stor som i 

1972. 

Tidligere års undersokelser ved andre breer i Syd-Norge viser at material

transporten var meget stor i 1969 og 1970, ved Erdalsbreen over det dob

belte av transporten i 1972. Under sokelsene fra 1972 vi ser god overens

stemmelse mellom transporten ved Erdalsbreen og Bondhusbreen. Dette 

er vist ved en double-mass-teknikk (Ziegler, 1974, s. 47). Ved Bondhus

breen er det derfor rimelig å anta at det i år med storre avrenning eller 

storre flommer enn i 1973, kan finne sted en betydelig storre transport 

både av grovt materiale og slam enn det som er beregnet i 1973. Som 

tidligere omtalt, ser det ut til at transporten av grovt materiale oker med 

vannforingen i enda sterkere grad enn slamtransporten. I år med stor av

renning fordelt på intense flommer er det derfor trolig at transporten av 

grovt materiale kan bli flerdoblet i forhold til tran sporten i 1973. Under sok

elsene gir imidlertid ikke noen opplysning om hvor stor del av det transport

erte materialet som produseres nedenfor det subglasiale vanninntaket i ca. 

93 O m hoyde. Det er klart at betydlige mengder materiale, både slam og 

grove partikler, befinner seg i kontakt sonen mellom breen og den underlig

gende berggrunn. Studier av forholdene mellom breen og berggrunnen ved 

det subglasiale inntaket viser at det her finnes store mengder morenemate

riale i alle storrelsesfraksjoner, og dette vil kunne produsere nytt materi

ale lenger nede. 

Deltaundersokelser i Bondhusvatn 

~r:r:I_e~!12::g 

I samband med Statskraftverkene s utbygging i Mauranger ble det planlagt 

et såkalt "takrenne system" en nærme st hori sontal tunnel som skulle 

samle opp vann i et nivå av omtrent 850 m hoyde på vestsiden av FolgefonnL 

Den sydligste av disse tunneller skulle samle vann fra de vassdrag som 

normalt renner til Mysevatn og Bondhusvatn. I det sistnevnte tilfellet viste 

det seg nodvendig å konstruere et subglasialt inntak under Bondhusbreen 

fordi denne bretungen dekker dalen langt lavere enn det omtalte 850 meters 

nivå. Smeltevann fra denne delen av Folgefonni skal fore s nordover til 

My s e vatn (81 5 mo. h. ). 

Det su bgla siale inntaket skaper mange tekni ske problemer . Et av pro ble

luene er knyttet til bre-elvens transport av grovt materiale. Sand, grus og 



45 

Fig. 20 En del av deltaet i Bondhusvatn. Det består vesentlig av sand, grus og opp til hodestore stener. 
Elven fra breen krysser deltaet på to steder - vi ser her den minste grenen - og det foregår en 
stadig omleiring av massene, bl.a. på grunn av variasjoner i vannstanden. Men totalt sett vokser 
deltaet i volum fra år til år, i 1973 ble det avsatt ca. 7 000 tonn masse. 

A part of the delta in lake Bondhusvatn. It consists of sand, gravel and small rocks. The glaeier 
stream forms two branches, of which this is the smallest. Material is eroded and redeposited 
according to lake level variations, but the delta grows steadily - in 1973 approximately 7 000 
metric tons were deposited. 

sten transporteres vanligvis langs bunnen i alle bre-elver, men der bre

elvens gradient blir mindre, avtar elvens transportkapasitet, og det grove 

materiale vil da avsette seg relativt raskt. Foran Bondhusbreen er det et 

relativt flatt område der slikt materiale avsettes. Dette området kunne 

kalles Bondhussanduren (etter det islandske ord " sandur" som betyr elve-

slette bygget opp av bunntransportert materiale fra bre-elver). Det mater

ialet som ikke avsetter seg på sanduren, fortsetter en knapp km ned til 

Bondhusvatn der det avsetter seg på et delta i vannets sydende (fig. 20). 

Slikt grovt, bunntransportert materiale er selvsagt uonsket i en nærmest 

horisontal overforingstunnel der 'det snart ville avsette seg langs bunnen. 

Derfor ble et storre sedimentasjonskammer planlagt utsprengt omtrent 

rett under breinntaket, slik at alt det grove materialet kunne avsette seg 

her og vannet fortsette i tunnelsystemet. Da man ikke kjente til hvilke 
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mengder grovmasser bre-elven transporterte, oppsto problemet med di

mensjoneringen av sedimentasjonskammeret. Det måtte i alle fall lages så 

stort at det kunne absorbere en maksimal (ekstrem) årlig bunntransport 

uten å overfylles. Disse masser skulle så fjernes fra kammeret om vinter

en når det praktisk talt ikke renner vann under breen. 

For å la se problemet med å be sternme denne Ilrnaksimale" rna s setran sport 

ble det igangsatt to spesielle undersakeiser. Den ene gjaldt elvens slam

transport, dvs. den mengde av suspendert materiale som elven farte med 

seg i lapet av sommeren. I 1972 viste det seg at elven transporterte ca. 

7 500 tonn finmateriale i suspensjon og i 1973 ble tallet 6800 tonn. Detal

jerte beskrivelser av målingene i 1972 er omtalt av Ziegler (1974, s.40-42), 

mens arbeidene utfart i 1973 er omtalt på s. 35 - 39 i foreliggende rapport 

Di s se slamunder sakelsene danner grunnlag for å anslå mengden av bunn

transportert grovt materiale fordi tidliger e under sakeiser ved Nigard s

breen har vist at mengden suspendert materiale og bunntransportert ma

teriale stort sett er av samme starrelsesorden forutsatt at man foretar 

observasjonene nær brefronten. (Ostrem . 1975). 

Den andre under sakeisen gjaldt bunntransporten. Det ble gjort for sak på å 

bestemme bre-elvens transport av grovmasser etter to ideer. Dels ble det 

senket ned en oppsamlingskurv av type IIMUhlhofer bunnpravetaker ll (se 

Ziegler,1974, s.28-40), dels ble det igangsatt presi sjonsnivellering over 

sandurfeltet og deltaet i Bondhusvatnet. Resultatet av disse undersakeisene 

gj engi snedenfor. 

Feltarbeid 

En rekke parallelle profiler ble nivellert over sandurfeltet både i 1972 (se 

Ziegler, 1974) og i 1973. Si stnevnte år i mai-juni utfarte avdeling singeniar 

Arne Indreeide nivelleringer av sanduren og tachymetrering av deltaom

rådet. På de deler av deltaet som lå under vann, ble det utfart lodding l 

punkter som ble insnittet med 2 teodolitter . Tilveksten ble be stemt ved en 

fornyet profilering over sandurområdet i oktober 1973 mens deltaområdet 

av praktiske grunner ikke ble målt fOr i mars 1974. Noen pålagring av be

tydning skjer ikke under vinteren så sistnevnte måling gir grunnlag for be

stemmelse av deltatilveksten i 1973. Beregningene av tilveksten ble fore

tatt rna skinelt av firmaet Byggedata. Tettheten av de enkelte punktmålinger 

var ca. 2 punkter pr. 5 m 2 på land mens målinger under vann ble foretatt 

med en tetthet av ett punkt pr. 5 m 2 . Målingene på sanduren ble utfart med 
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en nivellerkikkert av type Ni 025, og man kan anta en avlesningsnoyaktighet 

på ± l mm. Målingene på deltaet ble utfort med en teodolitt av type Wild T - 2. 

I alle loddpunkter ble dypet avlest til nærmeste hele centimeter. 

Re sultat 

Som ventet viste det seg at det hadde skjedd en massepålagring på deltaet 

i Bondhusvatn. Nærmest elvens utlop, som her skjer gjennom to grener, 

hadde det riktig nok skjedd en erosjon, men hovedmengden av massene 

hadde avsatt seg litt lenger ut på deltaet. på grunnlag av ca. 3 000 enkelt

observasjoner konstruerte Byggedata et isolinjekart over vertikale for-

o 
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Fig. 21 Isolinjekart som viser vertikal nivåforandring av delta-avsetningene i Bondhusvatn. Kartet er 
utarbeidet på grunnlag av ca. 3000 nivelleringer og dybdemålinger fordelt på en rekke profiler 
over hele deltaområdet i 1973 og 1974. Tilvekst, resp. erosjon i hvert enkelt punkt ble bestemt, 
og et detaljert kart konstruert via en datamaskin ved AlS Byggedata. Dette kart cr på figuren 
sterkt forenklet. Man ser at det har foregått noe erosjon (stiplede linjer) der elvens to grener 
strømmer ut samt i noen mindre områder lengre ut på deltaet. Disse sistnevnte »erosjonsom
rådene» er antakei ig et resultat av setning i massene og er ikke tatt med i volumberegningen. 
Heltrukne linjer viser områder med akkumulasjon/og tallene indikerer vertikal tilvekst i meter. 
Ekvidistansen er 0,4 m. 

This map, showing vertical displacements of delta deposits in Bondhusvatn, was based upon 
approx. 3000 single point measurements. The total volume increment of deposited material 
was calculated via a computer program, see text. 
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andringer på deltaet. En forenklet versjon av dette kart gjengis i fig. 21. 

på denne figur ser man at det må ha foregått noen mindre setninger nær 

deltaets ytterkant men disse er av relativt beskjedent omfang. En del 

av dem kan t. o. m. tenkes å bero på feilmålinger, for selv en liten feil i ho

risontalplanet vil kunne gi merkbart utslag ute på deltaets brattere deler. 

Det ble også opprettet et vanlig dybdekurvekart (se fig. 22), og fra dette 

kan man tydelig se at de stor ste forandringer 

har skjedd på deltaets innerste deler. 

vesentlig pålagring 

En numerisk beregning foretatt for hvert av de ovennevnte ca. 3000 punkt

er, ga som resultat at deltaet i lopet av sommersesongen 1973 ble tilfort 

3580 m 3 masse. Dette tilsvarer ca. 7000 tonn, en mengde som kan sies 

å være tilnærmet lik den totale slamtransport inn i Bondhu svatn (jfr. s. 39). 

Re sultatet av under sokelsene på sanduren vi ser at 210m 3 mas se ble 

fjernet fra sandurområdet sommeren 1973. Året 1972 forekom det derimot 

en netto akkumulasjon av ca. 350 m 3 . Dette tyder på at sandurfeltet be

finner seg nærme st i en likevektstilstand, dvs. mas ser som av sette sved 

en anledning, kan med letthet fores videre ved neste anledning. Denne 

konklusjon må dog tas med en viss reservasjon fordi den bygger på et 

spinkelt grunnlag. For vurderingen av den totale grovmassetransport har 

det derimot betydning å vite at den ovennevnte deltatilvekst i alt ve sentlig 

stammer fra breen, og bare i liten grad fra sanduren. Det nevnte tall 

burde kanskje korrigeres til 3 370 m 3 (for sandur-erosjonen). Dette er 

altså den mengde grovmasse som elven fra Bondhusbreen vasket frem i 

lOpet av sommeren 1973. Hvorvidt tallet er repre sentativt for den årlige 

massetransport fra breen, er det ikke mulig å uttale seg om for noyaktige 

studier er foretatt av tidligere år s slamtransport. Da det ikke er foretatt 

direkte målinger hverken av bunntransport eller av materiale i suspensjon, 

må en slik studie gj ore sindirekte. Dette kan gj ore s ved å under sake tid

ligere års avsetninger av finsediment på bunnen av Bondhusvatn. En slik 

under sokel ser vil bli foretatt i 1974. 

Re sultatene fra arbeidene med opp samling ska s sen (MUhlhofer provetaker ) 

ga for små verdier for bunntransporten. Det er helt klart at når man senk

er ned en provetaker , forandres stramforholdene, og det er vanskelig, for 

ikke å si umulig, å få et representativt mål for hele elvens bunntransport. 

(Sundborg,1956, s. 212). Dessuten kan forholdene variere sterkt innen ett 

og samme tverrsnitt så provetaking i en del av elven vil neppe være repre

sentativ for resten av elven. (Sundborg, 1956, s. 303). Det er tidligere ut

viklet en rekke formler for å beregne bunntransporten,men det er tvilsomt 



-6 

o 

49 

BONDHUSVATN 1973 
Delta topography changes 

/1 

-8 

-16 

----""'..,---14 
<==---"-.• 12 

o 50 100 m 
~' ___________ '~ ________ ~' 

Contour interval 2 m 
Oepths in metres below bench mark 

~ June 1, 1973 
---- March 10,1974 

Fig. 22 På grunnlag av nivelleringer utført i begynnelsen av juni 1973 og 10. mars 1974 ble oven
stående nivå kart konstruert. Kartet viser at de største forandringer i løpet av sommeren 1973 
forekom nærmest elvens utløp. Vannstanden i Bondhusvatn er på sommeren så høy at 
praktisk talt hele deltaområdet er dekket av vann; på vinteren er store deler av det blottlagt. 
Den valgte ekvidistanse, 2 m, gir ikke mulighet for en direkte beregning av pålagringens stør
relse. Denne ble beregnet etter en digital metode, se teksten. 

The delta area, mainly formed by deposition of bed load material from the glaeier Bondhus
breen, has a changing surface topography. Due to large water level variations in the lake, most 
of the delta is water-covered during the summer but more or less »dry land» in winter. 

om noen av disse formler vil gjelde for en bre-elv (jfr. Axelsson, 1967, 

s. 85). Derfor må man anta at de relativt små tall man fikk for bunntrans

porten ved å beregne den ut fra den omtalte opp samling skurv, ikke er korrekte. 

Den totale bunntransporten i 1973 ble antatt å være i stbrrelsesorden 2000-

4000 tonn (på grunnlag av punktvis prbvetaking) mens deltatilveksten sam-

me år viste seg å være 3370 m 3 eller ca. 6800 tonn (etter korreksjon for 

den målte ero sjon av sandurområdet) . Det si stnevnte tall må ansee s å 

være mer pålitelig enn det fbrstnevnte. 

~_o21.!<-l,:~~~~ 
De foretatte undersbkeiser i 1973 av massetransporten i elven fra Bondhus-

breen kan sies å gi et pålitelig resultat med relativt små feilkilder da jo 

dette grovmaterialet har avleiret seg på et område som er godt oppmålt. 
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Derimot sier resultatet lite om hvor meget grovmateriale som kan tenkes 

å komme fra breen i et ekstremt år. Man kan anta at mengden kan over

stige det dobbelte i et år med stor vannforing. Sommeren 1973 ga antakelig 

en rna terialmengde som må karakterisere s som moderat. Under sokelser 

ved andre breer i Sor-Norge, spesielt Nigardsbreen, viser at material

transporten 1973 må betegne s som middels. Under sokelser av tidligere år s 

bunnavsetninger i Bondhusvatn vil kunne gi et bilde av de relative varia

sjoner man kan vente seg mellom et " m iddelsår" og et år med ekstrem 

rna s setransport. Da vil nemlig både mengden av grovma s ser og suspendert 

materiale stige til store hoyder, noe som vil gjenspeile seg i tykke årslag 

av sedimentert finmateriale på bunnen. Resultatet av disse undersokelsene 

vil bli be skr evet i ne ste år s rapport. 

Engabreen 

~~~~e.sl!l!::g 
Ved Engabreen har det pågått undersokelser av vannforing og transport av 

suspendert materiale siden 1969 da NVE påbegynte hydrologiske og gla

siologiske undersokelser i Svartisen-Saltfjellområdet. 

Engabreen er en nordve stlig utloper fra den ve stlige del av Svarti sen. 

Breen har et areal på 38 km 2 . I dette arealet er det medregnet en selv

stendig liten brearm, 11 Lillebreen" , på 1,8 km 2 . Engabreen ligger på et 

stort platå, dens hoyeste punkt ligger l 575 m o. h., og 8610 av arealet 

ligger over l 000 m o. h. Breen drenerer ned mot Holandsfjord, og bre

fronten går helt ned til ca. 80 mo. h. Ca. 300 m foran brefronten ligger 

Engavannet (7 m o. h.) som har et areal på 1,2 km 2 . Det er 1,8 km 

langt, og stbr ste målte dyp er 90 m. Avlopet fra Lille breen pa s ser er under 

Engabreens tunge for det når Engabrevatnet. Geologien i området er 

gneisbergarter med ost-vest gående foldninger og granittintrusjoner (fig. 23). 

En mer detaljert beskrivelse av området er gjort av Ziegler (1970). 

I Engavannet er det installert et vannmerke og en limnigraf (v. m. 1774). 
2 

Vannmerkets nedslagsfelt er 49,8 km , av dette er 76'10 bredekket. 

NVE utforer og så rna sse balanseunder sokelser, bevegelse smålinger og me

teorologiske observasjoner på Engabreen, og resultatene av disse er re

ferert i rapportserien "Glasiologiske undersokelser i Norge". 

Foran Engavannet ligger en rekke tydelige morener som demmer opp van

net. Di s se vidner om en tidligere stbrre utstrekning av breen (fig. 24). I 
2 

1891 dekket breen det me ste av Engavannet. Vannets areal var da O, 07 km 



Fig. 23 Breskurt fjellparti foran fron
ten av Engabreen. Vi ser fine 
striper av marmor og kal ksten 
i granitt. Inntil ganske nylig 
dekket breen dette området, 
og vegetasjonen har ennu ikke 
ru kket å etablere seg. 

Glacier scoured bedrock in 
front of Engabreen. White 
marble and limestone stripes 
are seen in the granite. This area 
was until recently covered by 
the glacier, and no vegetation 
has been recorded yet. 
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(Rekstad, 1912). De forste årene etter århundreskiftet gikk breen noe frem 

og fylte hele vannet. Bretungen hadde da en betydelig tykkelse. I dalsidene 

på begge sider av bretungen og vannet see s en tydelig grense i vegetasjons

dekket; denne viser breens stOrste utstrekning i nyere tid (fig. 24). Så sent 

som i 1930 dekket breen hele Engavannet. Men da begynte en kraftig til

baketrekning, og i lOpet av perioden 1930 - 40 gikk brefronten tilbake ca. 

l 700 m (Bergersen, 1953). I 1944 forlot breen vannet, og den har siden 

trukket seg ytterligere ca. 300 m tilbake (fig. 25) . Mellom brefronten og 

vannet, der breen tidligere har gått frem, er berggrunnen helt renskurt 

(fig. 23). I de si ste årene er tilbaketrekningen stagnert, og frontrnålinger 

som er utfort av Norsk Polarinstitutt, viser flere år med fremrykning, i 

1970 med hele 34 m og i 1971 med 28 m, mens det i 1972 var en tilbakegang 

på 31 m (Lie stOl, 1972, 1973, 1974). Frontrnålinger utfort av NVE i 1973 

fra Il punkter, viser en gjennomsnittlig tilbaketrekning på 19 m i 1973. 

Det har også tidligere vært utfort undersokelser av slamtransport, ma-
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Fig. 24 Engabreen fotografert i 1883 av Charles Rabot. Breen fylte da hele Engavannet og nådde nesten 
opp til grensen i vegetasjonsdekket som vises så tydelig på bildet på motstående side. Frem til 
1930 ble bretungen mye tynnere uten at brefronten trakk seg nevneverdig tilbake. Lillebreen, 
som kommer ned til venstre for Møsbruntuva (midt på bildet), har også trukket seg sterkt tilbake. 

Engabreen photographed in 1883 by Carles Rabot. Then the entire lake basin was filled up by 
the glacier, and it reached almost the bench mark shown on the opposite page. Later the glacier 
tongue became much thinner without significant retreat of the glacier front. In 1930 the glacier 
front was located at the same position as in 1883. Lillebreen, a small outlet glacier to the left of 
Møsbruntuva (center), has also retreated markedly since this picture was taken. 

terialavsetning og erosjon ved Engabreen. Like etter århundreskiftet 

gjorde Rekstad en beregning av Engabreens erosjonshastighet ut fra sedi

menteringen i den lille delen av Engavannet som da var isfritt (Rekstad, 

1912). Han beretter at vannet ble fullstendig igjenfylt av sand og grus i 

lOpet av 5 å r. Ut fra dette og en vurdering av det materiale som ble fort 

gjennom v annet,beregnet Rekstad at Engabreens erosjon var ca. 400000 m
3 

(ca. 800000 tonn) å rlig , hvilket tilsvarer en å rlig erosjon p å ca. Il mm. 

Dette tilsvarer 30- 60 ganger s å stor materialtransport som NVE I S under

sokelser v ed Engabreen viser. Rekstads beregninger bygger imidlertid p å 

en peri ode d a breen rykket frem i vannet, og det me ste av materialet som 

da fylte opp vannet,var sannsynligvis morenemateriale som breen skjov 

foran seg under fremrykningen. 

Senere har Richter (1936) og Lundquist (1937) under sokt slamtransport og 

materialavlastninger ved Engabreen. 
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Fig. 25 Engabreen med Engavannet og deltaet i fjorden i forgrunnen. I dalsiden til venstre for 
vannet sees en tydelig grense i vegetasjonen som antyder breens tidligere utstrekning. Morenen 
som demmer opp vannet, viser også at breen en gang må ha vært betydelig større. Så sent 
som i 1930 fylte breen hele vannet. Sammenlign med bildet på motstående side (Foto: 
K. Harstad). 

Engabreen with the lake and the delta in the fjord in the forground. A bench mark in the 
vegetation can be seen on the left valley side indicating the earlier extent of the glacier. The 
moraines damming the lake represent an old location of the glacier front. In 1930 the glacier 
completely covered the lake. Compare Fig. 24. 

Y.Ef~r:.i!l~~!l_ ~y _~~l~~~~~~ 
Observasjonene ved Engavannet startet den l. juni og pågikk til den 20. sep-

tember. Vannforingen ble registrert hele avrennings se songen, også uten

om observasjonsperioden. 

Transport av suspendert materiale ble under sokt ved provetagning gjennom 

hele sesongen. Det er tatt prover i bre-elven ved innlopet i vannet og ved 

utlOpet av vannet. P å denne måten kan en beregne den delen av det sus

penderte materiale som sedimenteres i vannet. 

Provetagningsrutinen er den samme som ved Nigardsbreen. Programmet 

har vært 5 prover i dognet ved innlOpet, hvorav to dobbeltprover og tre 
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praver ved utlOpet, hvorav en dobbeltprave. I deler av observasjonsse

songen har det vært enkelte uregelme s sigheter og unayaktigheter i prave

tagningen. Haye vannstander er dårlig dekket med timesprover. 

Limnigrafen ble satt igang l.juni. Det er dessuten foretatt regelmessige 

vannstandsobservasjoner på vannmerket. Vannstanden ble avlest ved hver 

slampravetagning ved innlOpet. Limnigrafen ble kontrollert 2-3 ganger i 

uken. Det er utfart noen supplerende vannfOring smålinger , og ut fra di s se 

er det beregnet en ny og bedre vannfaringskurve. Etterat observasjonene 

ble avsluttet, fortsatte limnigrafregistreringen gjennom hele vinteren, og 

avrenningen for resten av året er dermed beregnet. 

Fig. 26 Jettegryte ved fronten av Enga
breen. Merk mannen nederst til 
venstre (Foto: Alf Bergersen). 

Pot-hole near the front of 
Engabreen. Note the person on 
the left. 



55 

Nedslagfeltet til Engavatnet er 49, 8 km 2 . Av dette arealet drenerer 7 km 2 

direkte til vannet. Ved beregning sprogrammet for slamtransport og vann

foring inn og ut av vannet er det tatt hensyn til dette. 

Gjennom observasjons sesongen er det foretatt kontinuerlige meteorologiske 

observasjoner ved observasjonshytten som ligger midt på vannets nordside. 

Temperaturen er målt kontinuerlig med termograf, bortsett fra den andre 

uken i juni da instrumentet var i ustand. I denne uken ble middeltempera

turen beregnet som middelverdien av temperaturavle sningene kl. 07 og kl. 

19. Termografen ble eller s kontrollert med et kalibrert kvikksolvtermo

meter minst en gang om dagen. Dognlig nedbor er målt med en nedbormåler 

av typen" Pluviu s" . 

Re sultat 

Resultatene av sommerens observasjoner og beregninger fra Engavannet 

er vist i diagrammene i fig. 27. Tidsaksen er identisk så de forskjellige 

kurvene lett kan sammenholde s. 

Innenfor observasjonsperioden 1/6-20/9 er det beregnet et avlop på ca. 

148 . 10 6m 3 vann fra Engavannet. Fra 20/9 og ut året viser limnigraf

registreringene et avlop på 25 . 10 6m 3 . Videre er det beregnet en trans

port av suspendert materiale på 10770 tonn fra breen og inn i vannet i 

lopet av observasjonssesongen. Det er en middelkonsentrasjon på 73 mg/l. 

Transporten i 1973 er bare ca. halvparten av transporten i 1972. Trans

porten ut av vannet i samme periode var l 500 tonn. Det vil si at 9300 tonn 

eller 86% av det suspenderte materiale ble sedimentert i vannet. Jevnt 

fordelt over hele vannet vil dette utgjore en pålagring på ca. 4 mm. Resul

tatene fra materialtransportunder sokelsene ved Engabreen i årene 1969-72 

viser at 75-8210 av det suspenderte materiale som er fort inn i Engavan

net sedimenteres. Vannet er forholdsvis bredt og dypt, og det blir liten 

gjennom stromning. Det er derfor et effektivt sedimentasjonsbas seng. 

En ser av diagrammene at det er meget god overens stemmeise mellom 

vannforing og sedimenttransport inn i vannet gjennom hele sesongen, bedre 

enn ved noen av de andre breene hvor det drives materialtransportunder

sokelser. Forholdet mellom de to stdrrelsene er imidlertid ikke konstant. 

Hoye vannforinger tidlig i sesongen medforer relativt storre slamtransport 

enn like store vannforinger senere på sommeren. Beregningene som er 

utfort, viser en midlere slamkonsentrasjon på 114 mg/l i juni, 83 mg/l i 

juli, 55 mg/l i august og 26 mg/l i september. 

Konsentrasjonskurven (fig. 28) viser den stdrste slamkonsentrasjon da av-
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renningen fra breen korn i gang ornkring l. juni, selv orn ikke vannstanden 

var særlig hoy. Nesten like hoye konsentrasjoner viser kurven under den 

stigende fase av årets for ste og storste Horn i begynnelsen av juli. Orntrent 

like store vannforinger inntraff to ganger senere på sornrneren uten at 

dette fOrte til sarnrne hoye slarnkonsentrasjoner. 

Sorn forklaring på dette kan en anta at breen ved sm kontinuerlige bevegel

se eroderer på berggrunnen og produserer slarn gjennorn vinteren uten at 

det er vann tilstede sorn kan transportere rnaterialet videre. Når så av

renningen fra breen kornrner igang orn vlren, vil dette rnaterialet være 

lett tilgjengelig for transport, og srnå vannforinger er tilstrekkelig for å 

fore frern store deler av rnaterialet. Etterhvert sorn det lettest tilgjenge

lige rnaterialet er transportert vekk, rnå det stadig storre vannfOring til 

for å "vaske utt! rner av erosjonsrnaterialet. Forholdet rnellorn vannforing 

og slarntransport er for ovrig tidligere behandlet rner ornfattende av 

Ostrern (1972). 

Diagrarnrnet i fig. 27 viser Engavannets betydning sorn dernpningsfaktor 

for slarntransporten. Kurven for slarntransport inn i vannet gjenspeiler 

kurven for transport ut av vannet, rnen transporten ved utlopet viser ikke 

så store variasjoner sorn ved innlbpet. Av konsentrasjonskurven i fig. 28 

ser en at vannet også har en utjevnende effekt på variasjonene i slarnkon

sentrasjonen, og det blir svært srnå variasjoner i konsentrasjonen ved utlopet 

av vannet. Kurven viser irnidlertid to konsentrasjonstopper i utlopet, svaren

de til de to hoyeste konsentrasjonene ved innlbpet. Men det vil alltid ta en 

viss tid for slarnrnet å bli fort gjennorn vannet. Derfor vil konsentrasjons

toppene i utlopet bli 2 - 3 dager for sinket i forhold til innlbpet. 

Ved å sarnrnenholde de rneteorologiske pararnetrene rned vannforingen 

finner vi en rneget god overenssternrnelse rnellorn ternperatur og vann

foring. Sornrnerens hoyeste dognvannforinger faller sarnrnen rned de 

hoye ste dognrniddelternperaturene. Det er derirnot liten overens sternrnel

se rnellorn nedbor og vannforing. Dette viser at ternperaturen har en langt 

storre betydning for avrenningen fra breen enn nedboren. Lignende for

hold er tidligere funnet for Storsteinsfjellbreen og for visse breer i Syd

Norge (Ostrern, 1965 & 1969). 

Observasjonene ved Engavannet startet rnidt i en varmeperiode rned 

stigende vannforing og rneget stor rnaterialtransport. Den for ste dagen, 

l. juni, ble det rnålt en rnaterialtransport på 468 tonn, sesongens nest 

hoyeste verdi, rnens dognvannforingen bare var 0,80 . 10 6m 3 . Sornrnerens 

stor ste slarnkonsentrasjon, 920 rng/l, ble rnålt den dagen, og rnidlere 
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Fig. 27 Døgnmiddeltemperatur (tykk strek) og døgnlig nedbl1lr (søyleri målt gjennom observasjons
sesongen ved Engavann 1973. 
Det nederste diagrammet viser døgnvannføringer ved utløpet av Enga"ann (tykk strek) og 
transport av suspendert materiale inn i og ut av vannet (h.h.v. åpne og sorte søyler). Forskjellen 
mellom disse to søylerekkene viser den siammengde som sedimenteres i vannet. 

The upper diagram shows mean temperature (heavy line) and daily precipitation (columns) at 
the lake Engavann during the observation period 1973. 
The lower diagram reports daily water discharge fro.m the lake (heavy line) and suspended load 
into and out of the lake (open and filled columns, respectively). The difference indicates the 
sedimentation. 

slamkonsentrasjon for hele dognet var 585 mg/l. Ved utlopet viste denne 

slamtoppen seg to dager senere. Den 3. juni hadde sommerens stor ste 

dognmiddelkonsentrasjon i utlopet med 38 mg/l. 

I den siste halvdelen av juni bygget det seg opp et hoytrykk over Skandi-
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navla som ga pent vær og stigende temperatur. Fra 17. juni okte avren

mngen jevnt til den kulminerte med årets stor ste dognvannforing på 

2, 98 . 10 6m 3 den 8. juli etterat sommerens hoye ste dognrniddeltemperatur, 

25, 6 °e, ble målt den 7. juli. Årets stor ste transport av su spendert ma

teriale fra breen og inn i vannet, 555 tonn, fant sted den 7. juli. I perioden 

29.juni - 10.juli ble det transportert 3350 tonn suspendert materiale inn 

i Engavannet, det vil si 31 '10 av hele sommerens slamtransport. De til

svarende tall for transporten ut av vannet var 256 tonn og 1710. Avrenning-
6 3 

en i den samme perioden var 23,4 . 10m eller 1610 av den totale av-

renningen gjennom observasj ons se songen. I lopet av denne flomperioden 

var transporten av suspendert materiale ut av vannet 810 av transporten 

inn i vannet, mens 160/0 av sommerens totale slamtransport ble fort gjen

nom vannet. Under sokel sene fra Nigardsvannet vi ser og så at en mindre 

andel av det suspenderte materialet fores gjennom vannet ved flom (se 

s. 20 og fig. 9). 

Dette må forklares med at elven har storre transportkapasitet ved store 

vannforinger, og at det suspenderte materialet da inneholder en storre an

del av grovere partikler enn ved lave vannforinger. Når det suspenderte 

materiale kommer ut i vannet, vil de groveste partiklene sedimenteres 

forst mens de fineste vil holde seg svevende lengst. Under flomsituasjoner 

vil derfor en relativt storre andel av det suspenderte materiale sedimen

teres for det når utlopet, og den relative andelen som fores gjennom van

net, blir derved mindre. 

Den 21. og 22. juli inntraff en ny flom med dognvannforinger på henholds-
63' 

vi s 2, 78 og 2, 83 . 10m , men slamtransporten var betydelig mindre enn 

ved den for ste flommen, henhold svi s 212 tonn og 170 tonn. 

Sommerens tredje store flom kulminerte den 15. august etter en periode 

med mye nedbor samtidig med at temperaturen var relativt hoy. Dette 
6 3 

dognet var slamtransporten 354 tonn og avlopet 2,87 . 10 m 

Ingen av flommene i 1973 kan imidlertid karakteriseres som store. I alle 

de 4 forutgående år (1969-72) Bet er drevet materialtransportunder sokel

ser ved Engabreen, har årets stor ste dognvannforing vært storre enn i 
6 3 

1973; i 1971 ble det i august registrert en dognvannforing på 6,3 . 10m . 

Selv om den viktig ste delen av avrennings se songen er dekket med observa

sjoner, har det utvilsomt også foregått en viss slamtransport utenom ob

servasjonssesongen. Som nevnt, startet årets observasjoner i en periode 

rned stigende vannstand og stor slamforing. Slamtransporten for observa-
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sjonssesongen i 1973 er blitt anslått til IT1aksiIT1uIT1 500 tonn. Etter at ob

servasjonene ble avsluttet den 20. septeIT1ber, fortsatte liIT1nigrafregistre

ringene, og avlopet resten av året var 25 . l 06IT1 3. I denne perioden inn

traff to regnværsfloIT1IT1er IT1ed avrenning på over l, O . 106IT1 3 pr. dogn, hen

holdsvis forst i oktober og forst i noveIT1ber. Under disse to floIT1IT1ene har 

det vært en del transport av suspendert IT1aterialeo Anslagsvis har IT1ate

rialtransporten fra breen etter 20. septeIT1ber neppe vært over 500 tonn. 

Den totale transport av suspendert IT1ateriale fra Engabreen i 1973 er der-

IT1 ed beregnet til ca. Il 750 tonn. 

Ved bre-elvens innlOp i Engavannet bygges det ut et delta. I forbindelse 

IT1ed opplodding av vannet i IT1ar s 1971 ble deltaet 0ppIT1ålt IT1ed noe storre 

noyaktighet for å få et grunnlag for senere pålagring sIT1ålinger (Ziegler, 

1973). De to siste vintrene har vært særdeles IT1ilde, og vannet har ikke 

vært skikkelig islagt. Derfor har det ikke latt seg gjore å utfore pålagrings-
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Fig. 28 Døgnlig middel konsentrasjon av suspendert materiale ved innløpet og utløpet av Engavann 
(h.h.v. åpent og sort) i 1973. For sammenligningens skyld er dØglig vannføring vist med en 
prikket linje. Særlig for den siste delen av sesongen følger slamkonsentrasjonen i innløpet 
meget godt den døgnlige vannføring, mens konsesntrasjonen i utløpet gjennomgående er svært 
utjevnet. 

Diagram showing daily mean sediment concentration at the inlet and the outlet of the lake 
Engavann 1973 (open and filled areas, respectively). For comparison the daily water discharge 
is shown as a dotted line. The diagram indicates that there exists a good correlation between 
the variations in sediment concentration at the inlet and the water discharge, particulary during 
the later part of the summer. At the outlet the variations in sediment concentration are evened 
out. 
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målinger fra isen. I månedsskiftet mars-april 1973 ble det forsokt en opp

lodding av deltaet fra båt. Det viste seg imidlertid at det var svært vanske

lig å få bestemt målepunktenes posisjoner tilstrekkelig noyaktig, så må

lingene har des sverre ingen verdi. En ny oppmåling av deltaet i Engabre

vannet ble utfort våren 1974, og resultatet fra disse målingene vil bli be

handlet i ne ste år s rapport. 

Pålagringsmålinger utfort på deltaet i Nigardsvannet i perioden 1969-73 

vi ser at bunntransportens andel av totaltransporten i denne perioden var 

47 10 (se s. 23). Hvi s en ut fra dette re sultatet regner at bunntransporten 

ved Engabreen utgjor 40'70 av totaltransporten, vil den totale material

transporten fra Engabreen i 1973 bli 19580 tonn. Hvis dette tilsvarer ett 

års erosjon, vil det tilsvare en erosjon på 0,26 mm jevnt fordelt på hele 

breens berggrunnsunderlag. I realiteten er imidlertid erosjonen selektiv. 

Det er derfor sannsynlig at det foregår en langt sterkere erosjon under bre

tungen, der brebevegelsen er stor, enn under det store platået inne på breen, 

der bevegelsen er ubetydelig. 

Trollbergdal sbreen 

~l!.l!.1~9.?2-~g 
Ved Trollbergdalsbreen har det siden 1970 pågått under sokelser av vann-

foring og transport av suspendert materiale. Trollbergdalsbreen er en 

liten dalbre på 2, O km2 som ligger overst i Beiardalen på dalens vestside og 

like nord for den ostlige delen av Svartisen. Breen ligger orientert mot 

ost. Dens hoyeste punkt ligger 1360 m o. h., og brefronten ligger 910 m o. h. 

Ca. 700 m nedenfor brefronten, i en hoyde av ca. 800 m o. h., ligger et 

lite sandurfelt som demme s opp aven veldefinert morene. Berggrunnen i 

området er kambrosilurisk glimmergneis som stedvis er svært spro og 

lett eroderbar, noe den store materialtransporten fra breen viser. En de

taljert geologi sk kartlegging av området ble utfort i 1970 av H. C. Olsen, 

og et geologisk kart med en fyldig beskrivelse ble presentert i forrige års 

rapport (Olsen, 1974). 

Like foran brefronten er det opprettet et vannmerke (v. m. 1994). Vann

merkets nedslagsfelt er 2,84 km 2 , og det vil si en breprosent på 72. Her 

tas også vannprovene for beregning av materialtransporten. Tidligere var 

det også en lirnnigraf plassert ved utlopet av sanduren nedenfor breen. Men 

etter en profilforandring i forbindelse med en flom i august 1972 ble lim

nigrafen stående på tort land. Den ble ikke ombygget og har derfor ikke 

vært i drift siden. 
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På Trollbergdalsbreen utfores det også massebalanseundersokelser. Re

sultatene av disse er behandlet i "Glasiologiske undersokelser i Norge 

1973" (Tvede. 1975) og i tidligere brerapporter . 

Y~f'?z:.i!l$:!l_ ~~ _l!1~1~~~~~~ 
Observasjonsstasjonen var bemannet fra 16.juni til 1. september. Men på 

grunn av de store snemengdene dette året var det ennu i juni igjen så mye 

sne som dekket elvelopet at det var umulig å få tatt slamprover for den 25. 

juni. Fra denne dato ble det foretatt regelmessige slamprover 5 ganger i 

dognet gjennom hele sesongen; to ganger i dognet ble det tatt dobbeltprove . 

Ved flomtopper ble det tatt timesprover. Bortsett fra vanskeligheter i den 

forste uken av observasjonssesongen. forårsaket av de store snemengdene, 

må provetagningen betegnes som meget god. og den er utfort uten avbrudd. 

Det ble foretatt regelmessige vannstandsobservasjoner på vannmerket ved 

at vannstanden ble avlest samtidig med slamprovetagningen. I lOpet av 

vinteren var vannmerket blitt odelagt. men bolten til fastmerket var i be

hold. Da provetagningen ble satt igang den 25. juni, ble det imidlertid opp

rettet et provisorisk vannmerke hvorpå vannstanden ble avlest. Det viste 

seg at dette var uheldig plassert så det ble flyttet den 1. juli. Den 13. juli 

ble det permanente vannmerket satt opp igjen. Fra denne dato ble :vann

standen observert både på det permanente og det provisoriske vannmerket 

for å få sammenlignbare vannstander mellom de to vannmerkene. Vann

stander observert på det provisoriske vannmerket etter l. juli, kunne der

for lett overfore s· til sammenhorende verdier på det permanente som vann

foring skurven gjelder for. Vannstandsobservasjonene for l. juli er imidler

tid usikre på grunn av den uheldige plasseringen av det provisoriske vann

merket· de forste dagene. 

Vannforingskurven for vannmerket er meget godt be stemt ved vannforings

målinger. Elveleiet ved vannmerket be står av stener og blokker. En kan 

her godt tenke seg profilforandringer i forbindelse med en flom. Men vann

foringsmålingene, som er svært gode, viser ingen forandring i det bestem

mende profil. 

De meteorologiske observasjoner ved Trollbergdalsbreen ble utfart ved ob

servasjonshytten som ligger 950 m o. h. og ca. 350 m nord for brefronten. 

Middeltemperaturen er beregnet ut fra termografregistreringer. Termo

grafen ble hver dag kl. 07 og kl. 19 kontrollert med kvikksolvtermometer. 

Den dognlige ned bor ble målt med en nedborrnåler av typen "Pluvius". Det 

ble dessuten utfort hygrometer- og anemometermålinger. Disse er presen

tert i årets brerapport (Tvede. 1975). 



TROLLBERGDALSBREEN. 

Fig. 29 Slamprøvetagningsstedet ligger umiddelbart foran brefronten like utenfor venstre billedkant. 
I bakgrunnen til høyre Skjelåtind, 1637 m o.h. 
Den fremherskende vindretningen er fra vest, d.v.s. nedover breen. Vinden vil derfor transpor
tere sne nedover breen, og mye sne vil i løpet av vinteren samle seg på breens nederste del. 
Dette bildet, som er tatt 31. juli, viser at det ennu ligger sne igjen nederst på breen, mens det 
høyere oppe er blå is. 

The sediment sampling site is at the glacier stream just outside the picture (to the left). In 
the background the summit of Skjelåtind (1637 m a.s.l.) can be seen to the right. 
The prevailing wind direction is from west, Le. down glacier. Snow is therefore .transported 
down glacier, and a relatively high accumulation occur at the lower part of the glacier 
during winter time, and there snow is still remaining late in the summer, whereas exposed 
ice appear higher up. This is clearly shown on this picture, taken on 31 July. 

O' 
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Re sultat 

Sommerens observasjoner og beregninger er presentert i fig. 30 på samme 

måte som for de andre breene. Tidsaksen er identi sk slik at de for skj ellige 

kurver uten videre kan sammenholdes. 

En ser av diagrammene at det er god overensstemmelse mellom vannforing 

og sedimenttransport uten at forholdet mellom de to storreiser er konstant. 

Hoye vannforinger gir relativt mye storre sedimenttransport enn lave vann

foringer. Konsentrasjonskurven (fig. 31) viser at de stor ste vannforingene 

forer til de hoyeste slamkonsentrasjonene. Dette er tidligere behandlet av 

Ostrem (1972). 

Transporten av suspendert materiale fra Trollbergdalsbreen er meget stor 

i relasjon til breens storrelse. Beregningene som er utfort, VIser et avlop 

på 6, l . 10 6m 3 vann og en transport av suspendert materiale på ca. 1 700 

tonn i lopet av observasjonssesongen. Dette tilsvarer en midlere konsen

tra sjon på 280 mg/l. Grove korn (.> O, 5 mm) er ne sten ikke funnet i prov-

ene fra Trollbergdalsbreen. 

Det har ikke vært noen store flommer ved Trollbergdalsbreen i 1973. 

Sommerens stor ste avrenning fant sted den 15. august da dognvannforingen 

var 0,17' 10 6m 3 . Slamtransporten dette dognet var 164 tonn. Sesongens 

stor ste dognlige slamtransport var 168 tonn og blev målt den 21. juli. 

Dognvannforingen var da O, 16· 1 O 6 m 3 , og dognets midlere slamkonsentra

sj on var 1070 mg/l. Dette dognet hadde og så SOlnmerens hoye ste rnålte 

siamkonsentrasjon på 2900 mg/l. Dette er imidlertid små verdier sammen

lignet med maksimalverdier fra tidligere år. 

Disse tallene forteller tydelig om flommenes betydning ved beregning av 

transporten av suspendert materiale. De to omtalte dognene er ansvarlig 

for hele 20'10 av materialtransporten, men bare 5'10 av avrenningen i lopet 

av den 10 uker lange observasjonssesongen. Ca. 5010 av årets materialtrans

port ved Trollbergdalsbreen fant sted i lopet av 10 dogn. 

I begynnelsen av sesongen var avrenningen forholdsvis stor på grunn av 

snesmelting. Men i den for ste perioden (fra 25. juni til ca. 5. juli) er av

lopstallene noe usikre. Som nevnt, var det store snemengder på provetag

ningsstedet foran breen da observasjonene startet, og elvelopet måtte 

graves frern for å få utfort slamprover og vannstandsobservasjoner .. Mens 

elven ennu gikk under sneen, kan det tenke s at elvelopet bare delvis har 

vært fritt for sne, slik at det har blitt oppstuvning av vann. Det er også 

mulighet for at sne av og til har falt ned i elvelopet og for år saket en pe-
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Fig. 30 Meteorologiske observasjoner ved Trollbergdalsbreen 1973. Døgnlig middeltemperatur er 
tegnet med tykk strek, og døgnlig nedbør er vist med søyler. 
Nedenfor vises døgnlig vannføring (tykk strek) og transport av suspendert materiale (søyler). 

The upper diagram shows meteorological observations at Trollbergdalsbreen 1973. Daily mean 
air temperature is drawn with a heavy line, and the daily precipitation as columns. 
The lower diagram shows daily water discharge (heavy line) and daily suspended load (columns). 

riodevis oppstuvning, slik at enkelte vannstandsobservasjoner er for hoye 

i forhold til vannforingen. Derved vil også beregningen av avlopet og slarn

transporten bli for hov. Dessuten vil den uheldige plasseringen av det pro

visoriske vannmerket for l. juli gjore beregningen av slamtransporten noe 

u sikker i denne perioden. 
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6 3 
Den 4. juli er det beregnet et dognlig avlOp på O, 16 . 10m , som er nær 

opp til sommerens stor ste dognvannforing,mens slamtransporten dette 

dagnet bare er beregnet til 20 tonn eller en midlere slamkonsentrasjon på 

131 mg/l. For Trollbergdalsbreen er dette en bemerkelsesverdig liten 

slamkonsentrasjon i relasjon til vannforingen, særlig når vannstandsob

servasjonene viser årets hittil stDrste dognvannforing. Det er dessuten 

beregnet en midlere slamkonsentrasjon på 114 mg/l for hele perioden fra 

25. juni til 5. juli. Undersokelsene ved Trollbergdalsbreen tidligere år vi

ser også en langt storre slamkonsentrasjon ved vannforingstopper på 

rundt 0,16 . 10 6m 3 pr. dogn tidlig i sesongen. Det er derfor mye som ty

der på at avlopstallene i den forste tiden av observasjonssesongen er be

regnet for hoye. Derved vil også beregningen av slamtransporten bli for 

hoy. Slamtransporten i denne perioden er beregnet til ca. 150 tonn og 

lopet till,3 . 10 6m 3 . Disse tallene bor sannsynligvis reduseres noe, 

slagsvis med 250/0. 

av-

an-

Den viktig ste del av avrenning sse songen er godt dekket med observasjoner. 

Men under ·varmeperioder rundt l. juni og 20. juni har det utvilsomt vært en 
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Fig. 31 Diagrammet viser døgnlig middel konsentrasjon av suspendert materiale ved Trollbergdalsbreen 
i 1973. For sammenligningens skyld er døgnlig vannføring vist med en prikket linje. De høyeste 
konsentrasjonene opptrer ved høye vannføringer i den siste del av sesongen. 

Diagram showing daily mean sediment concentration at Trollbergdalsbreen 1973. For 
comparison the daily water discharge is presented as a dotted line. The highest concentrations 
appear at high discharges late in the season. 
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del avrenning og også en viss transport av suspendert materiale fra breen 

uten at dette ble observert. For den tid m å slamtransporten ha vært be

skjeden. For observasjonssesongen anslå s slamtransporten maksimalt å 

ha utgjort 200 tonn. I september avtok vannfOringen fra breen jevnt. Forst 

i oktober var det en kortvarig, men temmelig stor flom. En viss transport 

av suspendert materiale fant derfor sted efter at observasjonene hadde opp

hort. Dette kan hoyst utgjore 400 tonn. Den totale transport av suspendert 

materiale fra Trollbergdalsbreen i 1973 blir derved ca. 2250 tonn. Regner 

en bunntransportens andel å utgjore 40 '10 av totaltransporten, vil den totale 

materialtransporten fra Trollbergdalsbreen i 1973 være ca. 3750 tonn. Dette 

tilsvarer en erosjon av 0,94 mm jevn fordelt over hele breens berggrunns

underlag, forutsatt at materialtransporten tilsvarer ett års erosjon. Som.

meren 1973 viser den laveste materialtransporten i de 4 årene undersakeI

sene har pågått ved Trollbergdalsbreen og utgjor bare halvparten av trans

porten i 1972. 

Hogtuvbreen 

~r:.r:.l~9.?!::g 
Undersakeiser av vannforing og transport av suspendert materiale begynte 

ved Hogtuvbreen i 1971. Hogtuvbreen er et brekompleks som ligger p å 

Hogtuvmas sivet like syd for Svarti sen. Under sakeisene utfore s på en 

2,6 km
2 

ostlig utloper av breen. Det hoyeste punktet p å denne utloperen 

ligger 1170 m o. h., og brefronten ender i et lite vann som ligger 588 m o. h. 

Hogtuva ligger som et isolert, hoytliggende omr å de bestå ende av granittisk 

gneis som er resistent overfor erosjon, noe som også vises ved liten trans

port av su spendert materiale fra breen. 

Breen har tidligere hatt en langt stbrre utstrekning. Mellom en og tre ki

lometer foran brefronten ligger det en rekke resente morener som viser 

breens tidligere frontposisjoner. Fra 1962 har breen trukket seg ca. 600 m 
o 2 

tilbake og avdekket et like langt, smalt vann p a ca. O, l km Dette er vist 

p å to fotografier over breen fra henholdsvis 1962 og 1972 p å baksiden av 

brekartet over Hogtuvbreen som var bilag til forrige års brerapport 

(Tvede, 1974). Idag stå r brefronten som en ca. 20 m hoy, loddrett vegg ut 

i vannet (fig. 32). 

Ca. 900 m nedenfor brefronten, og like nedenfor utlopet av det omtalte 

vannet, ble det i 1973 innstallert en limnigraf (v. m. 1872) p å samme sted 

som kontrollvannmerket stå r. Ved dette stedet tas slamprovene for be-
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Fig. 32 Fronten av Høgtuvbreen med observasjonshytten. Brefronten danner en ca. 20 m hØY loddrett 
vegg i vannet som er ca. 600 m langt og dannet ved breens tilbaketrekning siden 1962. Slam
prøvene tas ved utløpet av dette vannet. 

The glacier front of Høgtuvbreen with the observation hut. The glacier front forms a 20 m high 
vertical cliff in the lake. This lake, with a length of ca. 600 m, appeared first in 1962 by glacier 
retreat. The sediment samples are taken at the outlet of the lake. 

regning av materialtransporten fra breen. Det bestemmende profil ved 

limnigrafen er en bergterskel og er derfor meget stabilt (fig. 35). 

på Hogtuvbreen utfores det også massebalanseundersokelser. Resultatene 

av disse er presentert i "Glasiologiske undersokelser i Norge 1973" (Tvede, 

1975). 

!!.!f~r:.i!l$~.!l_ c:~ _~!-1~r:g,c::r:c:: 
Observasjonsstasjonen var bemannet fra 23. juni til l. september. Det ble 

i denne perioden tatt regelmessige slamprover etter samme rutine som 

ved de andre observasjons stedene; normalt fem ganger i dognet og dobbelt

prover to ganger i dognet gjennom hele observasjonssesongen. I den siste 

halvparten av sesongen er hoye vannforinger dessuten meget godt dekket 

med timesprover . Provetagningen gjennom hele se songen må betegne s som. 

god og er utfort uten avbrudd. 

Gjennom hele sesongen ble det foretatt observasjoner av vannstanden på 

vannmerket samtidig med slamprovetagningene . Ved observasjonenes be-
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Fig. 33 Forholdene ved slamprøvetagningsstedet ved Høgtuvbreen 1. juli 1973. Elven var delvis dekket av 
sne som noen steder forårsaket oppstuvning. Ved vannmerket blir da vannstanden for høy, og 
det blir følgelig beregnet for stor vannføring og slamtransport. Dette har sannsynligvis forekommet 
sporadisk i løpet av observasjonssesongens første to uker. 

The conditions at the sediment sampling site at Høgtuvbreen photographed on 1 July 1973. The 
stream was partly covered with snow which dam med the water so that readings at the gauge 
proved too high. Consequently all sediment transport calculations become too high. This 
happened occasionally during the first two weeks of the observation season. 

Fig. 34 Vannmerket ved HØgtuvbreen 1. juli 197~. 
Her er elven dekket av sne, og oppstuvning 
kan lett føre til feil avlest vannstand. 

The water gauge at Høgtuvbreen photo
graphed on 1 July. The glacier stream is 
'covered by snow, and this may cause too 
high readings. 
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gynnelse var elveleiet og vannmerket dekket av sne. Vannstanden ble derfor av

lest på et provisorisk vannmerke. Etter tre dager ble det permanente 

vannmerket funnet og gravet frem. Limnigrafen ble ikke montert far midt 

i juli, og limnigrafregistreringen kom i gang den 16. juli og pågikk til 8. 

oktober. VannfOringskurven ved observasjonsstedet ble meget godt be-

stemt ved vannfOringsmålinger i 1972. Det ble og så i 1973 utfart en del 

vannfaring smålinger, og re sultatene av dis se bekrefter den allerede eta-

ble rte vannfaring skurve. 

Ved observasjonshytten, som ligger like ved brefronten, ble det utfart 

meteorologiske observasjoner; temperatur, nedbar- og vindmålinger. 

Temperaturen ble registrert med termograf, og denne ble kontrollert 

med kvikksalvtermometer to ganger daglig. Middeltemperaturen er be

regnet ut fra termogrammene. Nedbaren ble målt med en nedbarmåler av 

typen "Pluvius" mens vindmålingene ble utfart med anemometer. 

Fig. 35 Vannmerket ved Høgtuvbreen 21. juli 1973 etter at limnigrafen er montert. Vannstanden er 
1,45 m, og det tilsvarer en vannføring på 7,0 m3/s. 

The water gauge at Høgtuvbreen with the new recorder photographed on 21 July 1973. The 
water stage is 1.45 m, corresponding to a discharge of 7.0 m3/s. 
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Re sultat 

Sommerens observasjoner og beregninger er vist i diagrammene i fig. 36 

på samme måte som for de andre breene med identi sk tidsakse så kurvene 

lett kan sammenholde s. 

En ser av diagrammene at det er god overens stemmeise mellom vannforing 

og sedimenttransport. Videre ser en at vannforingstopper tidlig i sesongen 

gir relativt storre slamkonsentrasjoner, og derfor også storre transport 

av suspendert materiale, enn tilsvarende vannforing stopper senere på 

sommer en. 

Temperatur- og nedbordiagrammet viser at juli var forholdsvis varm og 

tdrr, mens augu st var kj oligere og hadde svært mye ned bor . For juli var 

middeltemperaturen 9, lOe, og det ble målt 97 mm nedbor , mens de til

svarende tall for august var 6, oOe og 493 mm. Vannforingstoppene i juli 

er derfor smeltevannsflommer forår saket av hoy temperatur, mens de 

hoye vannfOringene som ble registrert i augu st, var regnvær sflommer 

forår saket av den store nedboren. Dette går og så tydelig frem av diagram

mene i fig. 36. 

Transporten av suspendert materiale ved Hogtuvbreen er relativt liten, 

noe som har sin år sak i geologien. Den harde granitten i området er lite 

utsatt for erosjon. Beregningene som er utfort,viser en transport på ca. 

238 tonn suspendert materiale og et avlop på 23,9 . 10 6m 3 vann forbi må

lestedet i lopet av observasjonssesongen. Dette gir en midlere slamkonsen

trasjonpå 10 mg/l (fig. 37). Dette er bare 3,5% av den midlere slamkon

sentrasjonen ved Trollbergdalsbreen hvor bergartene er lose (Olsen. 1974). 

Grove korn (> 0,5 mm) er ikke funnet i provene fra Hogtuvbreen. 

Som nevnt var det store snemengder ved provetagningsstedet da observa

sjonene ble satt igang, og vannmerket måtte graves frem. Slamprovene 

de for ste dagene ble tatt i et hull som ble gravet gj ennom sneen og ned til 

elven. Det er stor mulighet for opp stuving av vann når elve16pet er dekket 

og delvi s fylt av sne, slik at hverken slamprovene eller den avle ste vann

stand blir repre sentativ. Ob servatarene har og så rapportert om opp stuv

ning. De for ste lO -12 dagene av ob servasjonsse songen er derfor re sulta

tene fra Hogtuvbreen usikre (fig. 33 og fig. 34). 

Varmeperioden fra slutten av juni og utover til ca. lO. juli forår saket kraf

tig snesmeltning som medforte store vannforinger og sedimenttransporter 

ved Hogtuvbreen. Årets stdrste beregnede dogntransport, 36 tonn, skjed

de den 30.juni. Dette er 150/0 av totaltransporten innen observasjonssesong-
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Fig, 36 Døgnlig middeltemperatur (tykk strek) og dØgnlig nedbØr (søyler) målt ved Høgtuvbreen, 
Det nederste diagrammet viser døgnlig vannføring (tykk strek) og døgnlig transport av sus· 
pendert materiale (søyler) ved utløpet av vannet foran Høgtuvbreen, 

The upper diagram shows daily mean temperature (heavy line) and daily precipitation (columns) 
observed at the front of Høgtuvbreen. The lower diagram indicates daily water discharge 
(heavy line) and daily sediment transport (columns) at the outlet of the lake in the front of 
Høgtuvbreen. 



72 

en. Samme dogn er avlbpet fra breen beregnet til 0,77 . 10
6

m
3 

Midlere 

konsentrasjon av suspendert materiale dette dagnet er beregnet til 47 mg/ l, 

og storste konsentrasjon i en enkeltprove var 66 mg/ l. Dette er relativt 

hoye verdier for dognlig materialtransport og vannforing ved Hogtuvbreen. 

Denne dagen har imidlertid observatorene rapportert om oppstuving av sne 

og is ved prove stedet om ettermiddagen. Derved blir den observerte vann

stand for hoy, og den beregnede vannforing og slamtransport må reduseres. 

Slik oppstuving kan også ha skjedd flere ganger fOr sneen forsvant fra elven 

ca. 5.juli. 

Frem til den 5. juli er det beregnet et avlop p å 4, O . 10 6m
3 

og en slam

transport p å ca. lOO tonn. Dis se tallene må derfor redu seres noe, mak

simalt med 30 % , for å bli riktige. 

Den 8. juli inntraff en ny flomtopp etterat å rets hoye ste dognmiddeltempe

ratur , 15
0

C, ble registrert det foreg å ende dogn. Avlbpet ble da målt til 
6 3 

O, 70 . 10m , og dognets materialtransport var Il tonn. VannfOringen 

dette dagnet er sannsynligvis storre enn den 30. juni, da m å lingene som 

nevnt er usikre p å grunn av isoppstuvning. I perioden 4. -8.juli ble det 

transportert 55 tonn slam forbi m å lestedet. Dette er 25 '10 av transporten 

innenfor den 10 uker lange observasjonssesongen. Årets stbrste dogn

vannforing fant sted den 14. august etter en periode med mye nedbor og 

var p å 0,74 . 10
6

m
3 

Materialtransporten dette dagnet var på 10 tonn. 

Selv om den viktigste delen av avrenning ssesong en er dekket med obser

vasJoner, har det utvilsomt også foreg å tt en del transport av suspendert 

materiale utenom observasjonssesongen. For observasjonene korn i gang 

m å det ha funnet sted en viss avrenning og slamtransport fra breen i for

bindelse med varmeperiodene rundt l. juni og 20. juni, og slamtransport

en anslå es maksimalt å utgjore 25 tonn. Etterat observasjonene ble av

sluttet den l. september , fortsatte limnigrafregistreringene inntil 8. okto

ber. I denne perioden var avlapet fra breen 3,8 . 10
6

m
3

. Utover i sep

tember avtok avrenningen fra breen jevnt, og slamtransporten har sann

synligvis vært beskjeden. I begynnelsen av oktober inntraff en kortvarig, 

men kraftig flom som re sultat av store nedbormengder. I lopet aven to 

dager s periode for st i oktober var det en avrenning ved limnigrafen på 

l, l . 10 6m
3 

vann. pen 3. oktober ble sommerens hoyeste vannstand, 

1 , 70 m, registrert. Det tilsvarer en vannforing p å 15,8 m
3

/ s og er den 

stor ste vannforing siden augu st 1971. Under denne flommen m å det ha 

vært en betydelig slamtransport. Det anslå s at transporten etter l. sep

tember maksimalt utgj or 50 tonn. Den totale transport av suspendert ma-
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Fig. 37 Døgnlig middel konsentrasjon av suspendert materiale ved Høgtuvbreen i løpet av observasjons
sesongen 1973. For sammenligningens skyld er døgnlig vannføring vist med en stiplet linje. 
Spesielt store slamkonsentrasjoner ble registrert i begynnelsen av sesongen. 

Diagram showing daily mean sediment concentration at Høgtuvbreen during the observation 
period 1973. For comparison the daily water discharge is shown by a dotted line. Very large 
sediment concentrations were found at the beginning of the season. 

teriale fra Hogtuvbreen i 1973 er dermed beregnet til ca. 310 tonn. Dette 

er betydelig mindre enn transporten i 1972. 

Vannmerket ved Hogtuvbreen har et nedslagfelt på 7, l km 2. l tillegg til 
2 

den utloperen fra Hogtuvbreen på 2, 6 km hvor NVE I sunder sokelser på-

går, er det også en liten bre på l, l km2 innenfor feltet. Breprosenten 

blir derved 52. Den sistnevnte breen er en liten "isbrem" som ligger oppe 

i dalsiden og er lite aktiv. Det er derfor sannsynlig at den overveien-
2 

de delen av det produserte slammet kommer fra den 2,6 km store utlo-

peren fra Hogtuvbreen. 

Som nevnt i innledningen, er det nu avdekket et ca. 600 m langt vann foran 

brefronten, og slamprovene tas nedenfor vannet. Vannet virker utvilsomt 

sorn et sedimentasjonsbasseng. Derfor anses bunntransporten ved prove

tagningsstedet som ubetydelig. Den virkelige sedimentproduksjonen ved 

Hogtuvbreen vil være adskillig storre enn den mengde som passerer forbi 

provetagningsstedet. Undersokelser ved Nigardsbreen og Engabreen som 

er utfort av NVE gjennom flere år, viser at 70-85'70 av det suspenderte 

materiale som transporteres fra breen, sedimenteres i vannet foran 
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breen. Denne andel er muligens noe mindre ved Hbgtuvbreen fordi vannet 

er mindre (ca. O, l km 2). Under sbkelser utfbrt av NVE ved det O, 02 km 2 

store Vetledalsvann foran Vetledal sbreen i perioden 1967': 72 vi ser at ca. 

34'10 av det suspenderte materiale sedimenteres i vannet. Dette vannet er 

forholdsvis grunt. Stbrste dybde er bare 7 m (Ekman, 1970, s.28). Gjen

nomstrbmningen vil derfor være relativt stor (Tornås, 1968; Tornds, 1969; 

Ekman, 1970). I bvre Bbvra er det påvist en sedimentasjonsandel på 3510 

i Bbvertunsvann (Stene, 1972, s.23), Det er imidlertid vanskelig å si 

hvor effektivt vannet foran Hagtuvbreen er som sedimentasjonsbaseng da 

en ikke kj enner til dybdeforholdene og gj ennom stramning sha stigheten i vannet. 

Noen tilfeldige loddskudd foretatt fra isen våren 1975 viser at vannet er minst 

17 m dypt. Hvis en regner en sedimentasjonsandel på 50'10, vil transporten 

av suspendert materiale fra Hbgtuvbreen utgjbre ca. 620 tonn. Ved de andre 

breene er det dessuten regnet at bunntransporten utgjbr 4010 av totaltrans

porten. Ved Hbgtuvbreen vil en ubetydelig del av bunntransporten fores 

gjennom vannet. Regner en at bunntransporten utgjar samme andel her, vil 

den totale materialtransporten fra Hagtuvbreen i 1973 være ca. l 030 tonn. 

Legges dette tallet til grunn for beregning av erosjonen, vil den utgjare 

0,20 mm jevnt fordelt under hele breen. 

Dis se betraktningene av vannet foran Hbgtuvbreen som et sedimentasj ons

basseng hvor det antas at 5010 av det suspenderte materiale sedimenteres, 

samtidig som at bunntransporten er anslått til 4010 av totaltransporten, med

forer at den beregnede totale materialtransport i 1973 ikke er sammenlignbar 

med tallet for 1972. Det ble da beregnet en totaltransport på 700 tonn ved 

Hagtuvbreen. Gjares beregningene på samme måte som for 1973, blir tallet 

for 1972 ca. l 800 tonn, og det er dette tallet som er oppfort i tabell 4 (s. 85). 

SAMMENLIGNINGER MELLOM TRANSPORTEN FRA DE FORSKJELLIGE 

BREER 

I 1973 ble under sbkelse sprogrammet for materialtransport i bre- elver re

dusert noe i forhold til året for, idet måle seriene ved Austre Memurubre 

og Vetledaisbreen ikke ble fortsatt i 1973. Ved Erdalsbreen var og så må

lingene av sluttet, men som ledd i et eksamensarbeid ble det utfart slamun

dersbkeiser i juni. Men ved Nigardsbreen og Bondhusbreen i Syd-Norge og 

ved Engabreen, Trollbergdalsbreen og Hagtuvbreen i Nord-Norge fortsatte 

måleprogrammet uforandret. 
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Med unntagelse av Erdalsbreen dekker ob serva sjonene i 1973 den viktig ste 

del av sommerens materialtransport ved de observerte bre-elver i Syd

Norge. I Nord-Norge falt en kraftig regnværsflom i begynnelsen av oktober 

utenorn observasjonssesongen. Som tidligere år ble det foretatt et anslag av 

den rnaterialtransport som har funnet sted utenom~ observasjonsperioden ut 

fra en vurdering av kj ente data om vær - og vannfbring sforholdene. 

Bunntransporten i de forskjellige bre-elver varierer utvilsomt mye, og an

tagelsen on1 at bunntransporten utgj br ca. 40 % av totaltransporten, må ta smed 

visse reservasjoner. Dette prosenttallet bygger kun på deltamålinger i Ni

gardsvann i perioden 1969-73. Unde rsbkelsene ved Bondhusbreen synes å 

vise at bunntransporten bker med vannfbringen i enda sterkere grad enn 

slamfbringen. Bunntransportens andel av totaltransporten kan derfor tenkes 

å variere fra år til år avhengig av vannfbringsvariasjoner og flomforhold 

de enkelte år. 

For å få et bedre kjennskap til bunntransportens andel av totaltransporten 

må det utfbres mer omfattendemålinger i flere brevassdrag, noe som vil 

medfbre store utgifter. 

En sammenligning av resultatene fra 1973 med tidligere års resultater vi

ser at materialtransporten fra breene i Syd-Norge var moderat og omtrent 

den samme som det foregående år. l Nord-Norge var derimot material

transporten i 1973 relativt be skj eden. Den var under halvparten av tran s

porten i 1972 som imidlertid var et år med forhold svi s stor materialtrans

port i denne delen av landet. 

Videre viser resultatet av undersbkelsene at den relative forskjell mellom 

m~aterialtransporten i 1973 og det foregående år er omtrent den samme for 

de forskjellige breer innenfor samme landsdel. Dette henger naturligvis 

sammen med at værforholdene, som er be stemnlende for vannfbring og der

med for materialtransport, i store trekk er like innenfor samme landsdel. 

I 1973, som i tidligere år, viser observasjonene at det er store forskjeller 

i den spesifikke sedimenttransport ved de enkelte breer som det er utfbrt 

rnaterialtransportunder sbkelser ved. År saksforholdet til di s se for skj ellene 

er ikke helt avklaret. 

Sammenligninger mellom slamtransport i 1973 og tidligere år s re sultater 

~"iser imidlertid at de observerte breer beholder den samme rangordningen 

seg imellom m. h. t. sedimenttransport. I Syd-Norge avgir Erdalsbreen og 

Bondhusbreen mye mer materiale pr. arealenhet enn Nigardsbreen. I Nord

Norge er det Trollbergdalsbreen som suverent har den stbrste spesifikke 
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Fig. 38 Sammenligning mellom døgnlig transport av suspendert materiale ved Bondhusbreen og 
Nigardsbreen i 1973 vist ved en double-mass kurve. I juni følges transporten ved de to breene 
dårlig ad. I perioder med stigende vannstand (begynnelsen av månedene juli, august og 
september) flater kurven seg ut, og da har Bondhusbreen forholdsvis større materialtransport 
enn Nigardsbreen sammenlignet med perioder med avtagende vannføring. 

The relationsh ip between dai ly suspended load at Bondhusbreen and N igardsbreen 1973 shown 
by a double-mass curve. During June there is a bad correlation between the transport of sediment 
at these two glaeiers. In periods of increasing discharge (i.e. at the beginning of July, August and 
September) the curve planes out, indicating that during these periods the sediment transport at 
Bondhusbreen is greater than the one at N igardsbreen. 

sedimentproduksjonen, dernest falger Engabreen og Hagtuvbreen. Disse 

resultater viser at de store forskjeller i slcuntransporten ikke er tilfeldige. 

Det synes å eksistere et konkret årsaksforhold som muligens er svært 

komplekst, og som vanskelig kan forklares helt. Avlapets storrelse, breens 

mektighet, bevegelse sha stighet og materialom setning og for skj ellige geolo

giske forhold i bergartene under breen er mulige faktorer i dette årsaks

komplekset. 

I lys av den nevnte rangordning mellom breene m. h. t. slamtransport fra 

år til år og de overensstemmende avlopsforhold fra breer i samme lands

del ble det for 1973 som for de to foregående år utfart en sammenligning 

mellom den dagnlige slamtransport fra to og to breer. Denne sammenlig

ningen er utfart ved hjelp av double-mass kurver (Searey & Hardison, 1960). 
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Her er kumulativ slamtransport . .for to og to breer plottet mot hverandre i 

et punktdiagram, og disse punktene beskriver en kurve SOEl viser tilnærmet 

linære segmenter. 

Fig. 38 viser en sammenligning mellom Nigardsbreen og Bondhusbreen. 

Kurven viser et tilnærmet lineært forhold mellom slamtransporten ved de 

to breene. Men double-mass kurven har ofte knekkpunkter ved begynnelsen 

og kulminasjonene av flomperioder. En ser at kurven flater noe ut i flom

periodene i begynnelsen av månedene august og september. Dette tyder på 

at slamtransporten ved Bondhusbreen er relativt stor re enn ved Nigards

breen under flomperioder, og at en mye storre del av sommerens trans-
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Fig. 39 Double-mass diagram som viser relasjonen mellom slamtransporten ved Nigardsbreen og Erdals
breen for den tiden det ble utført observasjoner ved Erdalsbreen i 1973. Det er en nesten lineær 
forbindelse mellom slamtransporten ved de to breene. Et brudd i dette forholdet finner sted ved 
to tidspunkt med sterkt stigende vannstand, h.h.v. rundt 19. juni og 1. juli, da Erdalselven fikk 
et ekstra tilskudd av sedimenter. 

Double mass diagram showing the relationship between the sediment transport at Nigardsbreen 
and Erdalsbreen 1973. It is an almost linear relationship between the sediment transport at the 
two glaciers. However, a break in this relationship takes place at increasing water discharges 
about 19 June and 1 July, when Erdalsbreen carried more sediments. 
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port av suspendert materiale skjer under flomperioder fra Bondhusbreen 

enn fra Nigardsbreen som har jevnere slamtransport. For periodene med 

små vannfbringer ultimo august og medio september er punkttrenden en 

meget steil kurve, hvilket indikerer at Bondhusbreen transporterer svært 

lite slam i lavvannsperioder sammenlignet med Nigardsbreen. 

Fig. 39 viser en tilsvarende sammenheng mellom Erdalsbreen og Nigards

breen for den perioden det pågikk målinger ved Erdalsbreen. 

For breene i Nord-Norge er det gjort tilsvarende sammenligninger mellom 

to og to breer. I fig. 40 er slamtransporten fra Engabreen og Hbgtuvbreen 
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Fig. 40 Forholdet mellom transporten av suspendert materiale ved Engabreen og Høgtuvbreen i 1973. 
Bortsett fra et brudd i kurven omkring den 30. juni da Høgtuvbreen fikk ekstra tilskudd av 
sedimenter, er det et nærmest lineært forhold mellom transporten ved de to breene gjennom 
hele sesongen selv om transportmengden ved Engabreen totalt er mye større enn ved Høgtuv
breen. 

The relationship between the transport of suspended sediment at Engabreen and Høgtuvbreen 
1973. There is a very good seasonal correlation between the sediment transport at these two 
glaeiers, except for a break in the curve about 30 June, when Høgtuvbreen gave extra amounts 
of sediments. However, the total amount of sediment transport is largest at Engabreen. 
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Fig. 41 Sammenligning mellom døgnlig transport av suspendert materiale ved Engabreen og Trollbergs· 
dalsbreen i 1973. Punktene på kurven I igger nærmest i I ineære segmenter. Spesielt etter 21. juli 
følges variasjonene i transporten fra de to breene meget godt ad. I siste halvdel av sesongen 
hadde Trollbergdalsbreen mye større materialtransport enn først i sesongen, sett i relasjon til 
Engabreen. Samme forhold fant også sted i 1971 og 1972 for disse to breene. 

Comparison of daily sediment transport from Engabreen and Trollbergdalsbreen 1973. The 
points form almost linear segments. Particularly good correlation was found during a long period 
after 21 July. During the last part of the season the sediment transport from Trollbergdalsbreen 
was much greater than during the first part, compared to Engabreen. 

plottet mot hverandre. Selv om den observerte materialtransporten ved 

Hogtuvbreen bare er ca. 410 av det sorn er observert ved Engabreen, viser 

kurven at det er en meget god samm enheng mellom de relative va ria sjonene 

i dogntransporten også for disse to breene. For l. juli er transporten ved 

Hogtuvbreen relativt storre enn ved Engabreen, men efter den 10. juli er 

relasjonene mellom de to breene ne sten lineær. 

Fig. 41 viser en tilsvarende sammenligning mellom Engabreen og Troll

bergdalsbreen. Kurven viser her en stigende tendens utover i sesongen; 

det vil si at ved Engabreen foregår en relativt storre Zlndel av transporten 

tidlig på sommeren. Dette er også svært rimelig da Trollbergdalsbreen 

ligger hovere og har et mer kontinentalt klima enn Engabreen. Knekkpunkt-
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ene i kurven gj enspeiler tydelig de tre stor ste flommene i Nord-N or ge i 

1973, den 8.juli, 20.juli og IS. august. Men til tross for de store fysiske 

forskjeller mellom disse to breene, viser de en forbausende god overens

stemmelse m. h. t. variasjoner i materi:l.ltransporten. 

lens 
250 

... r "'\31/81 

"15 
• • I 
8 I 

200 . '''7/8 .. ' 
.' .... " 31/7 . 

/20/7 

.-' z 150 
W 
W 
a::: 
CD 
> 
::::> 
I-

~ 100 
S 
I 

50 

o 

. . 
.-. 

o 

. . 
8/7.. ..... 

'-30/6 

300 600 900 1200 1500 1800 lens 

TROLLBERGDALSBREEN 

Fig. 42 Forholdet mellom transport av suspendert materiale ved Trollbergdalsbreen og Høgtuvbreen. 
Også her ligger pIJnktene ofte langs lineære segmenter med tydelige knekkpunkter ved sesongens 
fire største flommer: ca. 1. juli, 8. juli, 20. juli og 15. august. I begynnelsen av sesongen var 
slamtransporten relativt større ved Høgtuvbreen enn ved Trollbergdalsbreen, men ved hver av 
disse flomsituasjonene endret forholdet seg i favør av Trollbergdalsbreen. Dette kan skyldes 
at flommer fører til endring i det subglasiale dren~iingsmØnsteret under Trollbergdalsbreen, 
slik at stadig nytt slam blir tilgjengelig for transport mens det subglasiale dreneringsmønsteret 
ved Høgtuvbreen kan tenkes å være mer konstant" Resultatene fra 1972 viser en lignende 
forandring i forholdet mellom slamtransporten fra de to breene utover sesongen. 

The relationship between the transport of suspended material from Trollbergdalsbreen and 
Høgtuvbreen. Also here the points form almost straight lines. When the greatest floods occurred 
during the season, i.e. on 1 July, 8 July, 20 July and 15 August, the curve is broken. I n the 
beginning of the season the sediment transport from HØgtuvbreen was relatively larger than the 
one from Trollbergdalsbreen, but at each of this flash floods, the relationship changed markedly 
in favour of Trollbergdalsbreen. This may be explained by possible changes in the subglacial 
drainage pattern under Trollbergdalsbreen caused by the floods themselves. Under Høgtuvbreen 
the subglacial drainage pattern seems to be less variable. A similar change in the relative sediment 
transport from these two glaciers was also found in 1972. 
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I fig. 42 er den dognlige slamtransporten ved Trollbergdalsbreen og Hog

tuvbreen plottet mot hverandre. Denne kurven ligner svært på kurven i 

fig. 41. Hogtuvbreen avgir relativt mest materiale tidlig i sesongen, og også 

her er det ved sommerens tre rnest betydningsfulle flomsituasjoner, den 8. 

juli, 20. juli og 15. august, en finner de stbrste uregelmessigheter i kurven. 

Sammenligninger mellom dognlig materialtransport fra ulike breer ved hjelp 

av double-mass kurver viser meget god overensstemmelse i transport

monsteret for breer innenfor samme landsdel. Videre viser sammenlig

ningene at knekkpunkter og uregelmessigheter i kurvene tydelig gjenspeiler 

flom situasj oner. 

Double-mass diagrammene for breene i Nord-Norge antyder at tilgjengelig

heten av finmateriale for transport var relativt mindre ved Trollbergdals

breen enn ved Engabreen og Hogtuvbreen tidlig i sesongen, men relativt 

storre senere i sesongen, og at Engabreen og Hogtuvbreen hadde et for

holdsvis likeartet transportmonster gjennom det meste av sesongen. Etter 

20. juli er det en spesielt god overensstemmelse mellom alle tre breene i 

Nord-Norge. 

Samlnenligningen mellom transporten ved breene i Nord-Norge i 1973 ved 

hjelp av double-mass diagrammer viser store likhetspunkter med tilsvarende 

sammenligninger for 1972 (Ziegler, 1974). 

Årets undersokelser understotter de resultater som er kommet frem tid

ligere, og som viser at breer innenfor samme landsdel har en fast rang

ordning i sedimenttransportens stbrrelse fra år til år. Men for å ha mulig

het til å forklare år sakene til for skj eller og likhetspunkter mellom breene 

må det utfore s mer omfattende bevegelse s-, berggrunns- og andre spe sial

under sokelser. 

SLUTTORD 

De hydrologiske forhold og materialtransporten i elver fra små bredekkede 

nedborfelt avviker fra forholdene i andre elver. Foruten at avrenning s se

songen er kort, finner en ofte i breområder meget hoye spesifikke avlop. 

Dessuten varierer avlopet fra disse forholdsvis små nedborfeltene raskt 

med endringer i værsituasjonen. Dette fOrer til at vannforingen er forholds

vis stor gjennom avrenningssesongen, og at det på kort tid kan veksle mel

lom moderate og ekstremt store vannforinger . De stor ste vannforingene 
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opptrer når en har både sterk nedbor, vind og hoy temperatur. Karakteris

tisk for bredekkede nedborfelt er at avrenningssesongen som regel er kort 

og intens og med store og hyppige vannforing svariasjoner . 

Materialtransportens karakter preges sterkt av avlOpsforholdene. Vannfor

ingens storrelse og turbulensgraden er vesentlige faktorer for elvens evne 

til å transportere materiale. Ved sin erosjon produserer breen stadig nytt 

materiale som fores frem med isen og etterhvert blir tilgjengelig for fluvial 

transport. Det har imidlertid vist seg at det ikke finnes noen enkel relasjon 

mellom materialtransport og vannforing i bre-elver. Forholdet mellom ma

terialtransport og vannforing oker med okende vannforing uten at like store 

flommer alltid resulterer i like stor materialtransport. Dette forholdet kan 

raskt endre seg. Som regel finnes det mer rnateriale tilgjengelig for trans

port i begynnelsen av sesongen enn senere, slik at materialtransporten gjerne 

er stor st fOr st på sommeren i relasjon til vannforingen. Endringer i det 

subglasiale dreneringssystemet i lopet aven sesong kan raskt oke tilgjeng

eligheten av nytt materiale for transport, slik at man får en uventet hoy 

materialtransport senere på sommeren. 

Konsentrasjonen av suspendert materiale i bre-elver er gjerne storre ved 

okende vannforing enn avtagende, og den maksimale slamtransporten finner 

gjerne sted litt for vannforingen har kulminert. Dette tenkes forklart ved at 

stadig mer og mer slam som ligger tilgjengelig for transport, vil innhentes 

av vannet og bringes i transport under flommens stigende fase. 

Forandringen i forholdet mellom slamtransport og vannforing kan demon

streres ved at man plotter dognvannfOringen SOln (On funksjon av slamforingen 

og forbinder disse punktene kronologisk med rette linjer. Kurven får da 

gjerne forrn aven slags slOyfe som går mot urviserens retning. Karakteris

tisk for bre-elver er at en gjerne får flere sloyfer i lopet aven sommer, og 

hver av dem er gjerne knyttet til en flomsit1..lasjon av kortere eller lengere 

varighet. Dette er mer inngående be skrevet tidligere (bstrem, 1972). Slike 

kurver man kan få tegnet ut maskinelt av NVE's datamaskin, eller man kan 

få plottet dognlige punktverdier av forholdet mellom vannfOring og slam

foring. Et eksempel på en slam sloyfe og dognvannforing plottet som en 

funksjon av slamtransport slik som det foreligger fra en datamaskin, er 

vist i fig. 43. 

Tabell 4 (s. 85) viser resultatet av beregninger basert på observasjonene 

fra 1972 sammenstillet med resultatene fra tidligere år. For hver bre er 

antall observasjonsuker i lopet av sesongen oppgitt sammen med den be-
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Fig. 43 Maskinell tegning av slamsløyfer og plotting av døgnlige punktverdier av forholdet mellom vann
føring og slamtransport ved Engabreen 1973. 

Computer drawing of »sediment loops» and points showing daily values of the relation between 
water discharge and sediment transport at Engabreen 1973. 

regnede transport av suspendert materiale innenfor observasjonsperioden. 

Videre er det på grunnlag av disse beregnede verdier gjort en vurdering av 

den totale materialtransport fra hver bre i lOpet av året. Transporten av 

suspendert materiale utenfor observasjonssesongen er et resultat av sub

jektivt anslag på grunnlag av observerte vær- og vannfaringsforhold. 

Ved Nigardsbreen og Bondhusbreen er det også utfart indirekte målinger av 

bunntransportens starr else ved å studere den årlige tilvekst på deltaet, der 

det grove materialet avsettes. For disse breene er de beregnede bunntrans

porten lagt til transporten av suspendert materiale. Dette er angitt i tabellen 
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med en spe siell markering *). Pålagring smålingene vi ser at bunntransporten 

i middel utgjor ca. 4010 av totaltransporten. Ved de ovrige breene er også 

bunntransporten antatt å utgjore ca. 4010 av totaltransporten, og den bereg

nede årlige totaltransport av materiale fra breen er summen av slamtrans

porten og den antatte bunntr'ansport. Denne beregningsmåten er noe forskjellig 

fra det som har vært gjort tidligere år, og tallene i tabell 4 for årene 1967 -72 

er korrigert i henhold til dette, 

For sarrmenligningens skyld er spe sifikk sedimentproduksjon, angitt i tonn pr. 

km 2 , beregnet for hver bre, og tilsvarende erosjon er beregnet under forut

setning av at erosjonen er jevnt fordelt på hele breens berggrunnsunderlag. 

Som tabellen viser, er det svært stor forskjell på den spesifikke erosjon hos de 

forskjellige breer, fra l 875 tonn pr. km 2 ved Trollbergdalsbreen til 395 tonn 

pr. km 2 ved Hogtuvbreen. En av årsakene til disse forskjeller er forsakt be

lyst av Olsen på s. 28 - 31. 

Avrenningssesongens lengde er forskjellig for de forskjellige breene, som regel 

mellom 16 og 22 uker, og korte st for de hoye stliggende breene. Den overvei

ende del av materialtransporten skjer mellom 20. juni og 1. september ved de 

hoyestliggende breene og mellom l. juni og 15. september ved de lavestliggende, 

og det er stort sett dis se perioder som er dekket med observasjoner. 

Jo lenger observasjonsperioden har vært, jo bedre blir rimeligvis vurdering

en av den årlige transport av suspendert materiale. Som det er vist ved 

bunntransportundersokelsene ved Bondhusbreen, varierer transporten av 

grovt materiale med vannforingen i enda sterkere grad enn slamtransporten. 

I vurderingen av totaltransporten må det derfor tas spesielle hensyn til 

sommerens flom situasjoner. 

Tabell 4 Tabellen viser resultatene fra undersøkelsen av sedimenttransport i norske bre-elver 
i 1973 sammenstillet med resultatene fra tidligere år. For hver bre er det oppgitt 
antall observasjonsuker i sesongen, målt transport av suspendert materiale, antatt 
årlig totaltransport (bunntransport inkludert) og beregnet spesifikk sedimentpro
duksjon. Til slutt er det beregnet hvor stor erosjon denne sedimentproduksjonen 
utgjør hvis erosjonen tenkes jevnt fordelt over hele breens areal. 

The table shows a summary of the results from the investigations of sediment 
transport in Norwegian glaeiers streams in 1973 and previous years. For each 
glaeier the number of observation weeks, observed suspended load, estimated 
total annual transport (includil1g calculated or observed bottom load), and values 
for specific sediment yield, are reported. Finally, the corresponding erosion 
in mm was calcultated, assuming that the erosion was equal under the entire 
glaeier area. 
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INVESTlGATlO:--JS OF SEDIMENT YIELD AT SELECTED GLACIERS IN NORWAY 

Nurnber of weeks 
with observations 

Observed suspended 
transport, tans 

Estimated total 
annua l transport 

Sediment yield 

i967 1968 1969 

12 13 

4370 i3910 

10000 ZZOOt)* 

1970 I 
i61 

i3954 I 
2bO(W. 

i 97i 

i R 

92S=) 

14000" 

1972 

15 

10250 

tons/km2 215 470 ")"iO ~no 590 

1973 

15 

28300· 

600 

erosioninmm 0,11 0,23 tl,ZK DIS 029 0,30 
Corresponding +-

------------+-~N~u~m~b~e~r~o~f~w~e~e~k-'---+---------r----~~-r----~~i-----~~i_--~' ~-r_--~~~ 

with observations 11 10 10 12 iD 

Observed suspended 
transport, tans 

Estlmated total 
annua l transport 

Sediment yield 
tons /km. 2 

Corresponding 

4700 3300 

7900 5800 

880 670 

6880 2400 4350 

8350 li bOD 5350 6250 

930 lL90 <;90 695 

____________ +_~e~rO~s~i~o~n-'~n~m~m~-----r_----0~,~4~4+_--~O~,~3~3~ ____ ~O~4~b-+ ____ ~0~D~4_+----~0~JO~-----S~3~5~--------~ 

Number of weeks 
with obs ervations 

Observed suspended 
transport tons 

Estimated total 
annual transport 

Sediment yield 
tons/km 2 

Corresponding 
eros ion in mm 

Number of weeks 
with observations 

Observed suspended 
transport tons 

Estimated total 
annua l transport 

Sediment yield 
tons/km 2 

Corresponding 
eros ion in mm 

Nllmber of weeks 
with observations 

Observed suspended 
transport tons 

F:stimated total 
annual transport 

Sediment yield 

tons/km 2 

Corresponding 
eros ion in !TIm 

Number of weeks 
with observations 

Observed suspended 
tr<lnsport tons 

F:stimiited total 
annual tr"nsport 

Sedimf"nt vleld 
tons/k~2 

Corrf"spondiT"lC 
eros lon In nun 

:'\furnbf'f 01 weeks 
with nbservatlOns 

Obse,ved suspended 
transport tons 

Estimated totili 
annual transport 

Sf'dlrnent Ylcld 
tons/km 2 

Corresponding 
eros lon ln mm 

Number of weeks 
with observaHons 

Observed suspended 
transport tons 

Estimated total 
annual transport 

Sediment ')neld 
tons Ikm l 

rorresponding 
er0S10n In mm 

i O li 
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lOSa 600 11,0 
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O, 13 0,08 0,.I 5 

86 SO 
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1290 

0,64 

jS i4 i4 

192"-O 70S0 7300 

16700 12500 

3030 l Sl 5 ii 35 

i,52 0,76 0, r::, 7 

i 3 13 i3 

350 320 290 
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i o 160 i 25 
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lncrement of coarse material on devel()pln~ deltas ir~ front of the glaclers 
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I undersokelsesprogrammet er det lagt storst vekt på undersokelse av 

transport av suspendert materiale. Målemetodikken er beskrevet i innled

ningskapitlet. Spesielt ved hoye vannforinger er det en hoy observasjons

frekvens for at kortvarige og store forandringer i elvens vannforing og ma

terialkonsentrasjon kan registreres så fullstendig som mulig. 

Beregning av vannfori ngen er sannsynligvis den stor ste feilkilden i slam

transportberegningene. Ved enkelte av bre-elvene er elvelbpet ustabilt, og 

det er vanskelig å finne målesteder med stabilt profil. Når det lett skjer 

profilforandringer, er det vanskelig å få etablert en helt pålitelig vannfor

ingskurve. Dette har spesielt vært tilfelle ved Bondhusbreen. Særlig for 

store vannforinger blir usikkerheten betydelig fordi at relasjonen mellom 

vannstand og vannforing ofte ikke er godt nok bestemt ved målinger under 

flomforhold o Vannforingskurven må da ekstrapoleres med de muligheter 

for feilberegninger som dette medforer . For å redusere slike feil for soker 

man å gj ore hyppige vannforing smålinger . 

Påliteligheten i beregningene av slamkonsentrasjonen er forholdsvis god. 

Resultatene av forsokene med parallelle observasjoner ved to uavhengige 

målesteder ved Vetledalsbreen i 1970 og ved Erdalsbreen i 1972 indikerer 

at disse beregningene er pålitelige. Jevne resultater fra flere års under

sokelser i Nigardsvannet og Engavannet tyder på det samme. Sammenlig

ning mellom dobbeltprover tatt ved Engavannet i 1970, viser at vekten av 

enkeltprover i middel varierer med 70;0 rundt en beregnet middelverdi ved 

innlopet og med 140;0 ved utlopet (Ziegler, 1962, s.65). Usikkerheten ved 

enkeltprover fra andre observasjonssteder er t::olig av samme storrelses

orden. Generelt kan en derfor si at verdiene for ob servert transport av 

suspendert materiale er godt bestemt. 

Som nevnt i innledningen, er begrepet" suspendert materiale" avgrenset til 

å gjelde partikler mindre enn 0,5 mm diameter, og fra provene er det 

plukket ut alle grove korn som er storre. I praksis er denne grense på 

O, 5 mm noe flytende og varierer både fra elv til elv og innenfor samme 

elv med turbulensgraden. Under flomforhold går storre partikler i sus

pensjon enn ellers. Så og si alle grove korn som er fjernet fra provene 

ved Nigardsbreen, er fra prover tatt under store vannforinger. 

Når det gjelder transport av partikler med diameter storre enn 0,5 mm, 

vet en forholdsvis mindre om dette enn om transporten av suspendert ma

teriale. 
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Pålagring smålinger på deltaet i Nigardsvannet har vist at bunntransporten 

i en bre-elv kan utgjore over 50'10 av den totale sedimenttransport, for 

1973 hele 59%. Bunntransportunder sokelsene som er utfort ved Bondhus

breen, viser også her at bunntransporten utgjor ca. 50'10 av den totale rna

terialtransport i 1973. Provene som er utfort med MUhlhofer-provetageren, 

viser hvordan bunntransporten varierer i tid, og de gir også en indikasjon 

på hvordan det bunntran sporterte materiale fordeler seg på for skjellige 

kornstorrelser, selv om de stor ste partiklene antagelig vanskelig lar seg 

oppfange av provetageren. Provene viser at den alt overveiende del av 

bunntransporten foregår i forbindelse med noen få flomsituasjoner. Dess

uten viser provene at andelen av det groveste materiale er forholdsvis 

storre under de stor ste vannforingene. Undersokelsen gir imidlertid liten 

opply sning om storreisen og kornfordelingen til det transporterte materiale 

med diameter mellom O, 5 og 20 mm. 

Det foreligger også planer om målinger av deltatilveksten i Engavannet, og 

en noyaktig opplodding for videre pålagring smålinger er foretatt. 

Ved andre breer foregår utvilsomt også den vesentlige del av bunntransport

en i forbindelse med flom situasjoner. Under sokelser lang s bre-elver viser 

at det alle steder transporteres materiale opp til blokkstorrelse. Men om 

resultatene fra Nigardsbreen og Bondhusbreen uten videre kan overfores 

til andre breer, er det vanskelig å si noe sikkert om. Utvilsomt vil bunn

transportens andel av totaltransporten variere fra vas sdrag til vas sdrag. I 

anslagene av den totale materialtransport der ingen direkte målinger er 

gjort av bunntransporten, er det imidlertid antatt at denne utgjor 40'10 av 

totaltranspo rten. 

I forbindelse med de store kraftutbyggingsprosjekter som er planlagt i 

Jotunheimen - Breheimen og i Svartisen - Saltfjell-området, er det absolutt 

nodvendig å utfore flere bunntransportunder sokel ser med så lange observa

sjons serier som mulig for å skaffe et tilfreds stillende grunnlag smateriale 

for detaljplanleggingen, f. eks. dimensjonering av sedimentasjonskammer". 

I denne forbindelse vil det være naturlig å undersoke sedimentasjonen i 

sjoer foran aktuelle breer ved inngående studier av årlige avleiringer i se

dimentene fra disse sjoene og gjore sammenligninger med hydrologiske 

data fra vassdragene og meteorologisk.e og k.limatologiske data fra nærlig

gende steder. For enkelte nor ske brevas sdrag finne s det lange og detaljerte 

serier med vannforing sobservasjoner som kan gi et verdifullt sammenlig

ningsgrunnlag. Det foreligger planer om en slik undersokelse som vil gi 
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D1uligheter for å bedoD1D1e sediD1enttransportforholdene bakover i tiden. 

Man kan da ha D1ulighet for å saD1D1enligne den observerte sediD1enttrans

port de seneste årene D1ed ekstreD1e transportforhold SOD1 kan forekoD1D1e. 

Dette vil ha stor betydning for diD1ensjonering av sediD1entasjonskaD1D1er 

ved planlegging av freD1tidige kraftverk SOD1 skal benytte seg av subglasiale 

elveinntak, 

Tidligere undersokelser av kornfordeling og D1ineralsaD1D1ensetning av se

diD1entene fra brevassdragene viser at ofte er over 5010 av det suspenderte 

D1ateriale D1indre enn 0,074 rnD1 diaD1eter. HovedD1ineralene er kvarts og 

feltspat, D1en i Svartisen-oD1rådet er det også stort gliD1D1erinnhold i sedi

D1entene. Andelen av kvarts oker sterkt i de fineste fraksjoner. Dette betyr 

at en vesentlig del av det fineste D1ateriale består av harde og skarpkantede 

kvartskorn. Når slikt slaD1holdig vann skal benytte s til kraftverk, vil slike 

partikler fore til stor slitasje på anlegget. Det er derfor av stor betydning 

for planleggingen av kraftverk å gj ore under sokelser av sediD1entenes D1i

neralsaD1D1ensetning og kornfordeling . 

Innenfor hver av landsdelene er det i denne rapporten vist hvordan avren

ningen og slaD1transporten i de forskjellige bre-elver varierer i takt gjennoD1 

sesongen, og hvordan disse saD1variasjonene kan settes i relasjon til vær

forholdene. Dette vises ved at breene innenfor saD1D1e landsdel stort sett 

beholder saD1D1e rangordning D1. h. t. D1aterialtransport fra år til år. 

SaD1D1enligninger D1elloD1 breene i Nord-Norge og Syd-Norge viser at lands

delene ikke folge s så godt ad D1, h. t. år savrenning og D1aterialtransport. I 

1969 og 1970 hadde breene i Syd-Norge forholdsvis stor D1aterialtransport 

og årsavrenning, D1ens forholdene var D1er norD1ale i Nord-Norge. I 1971 

og 1972 var forholdene oD1vendt idet både avrenning og D1aterialtranspo!"t 

var over det norD1ale i Nord-Norge, D1ens breene i Syd-Norge hadde D1er 

beskjedne verdier. I 1973 D1å vannforingen og D1aterialtransporten fra 

breene i Syd-Norge karkateriseres SOD1 norD1ale, D1ens det ved de under

sokte breene i Nord-Norge ble regi strert forhold svis liten år savrenning og 

SD1å verdier for D1aterialtransport. Disse forholdene har sin naturlige for

klaring i at de generelle værforholdene gjennoD1 avrenning s se songen ofte 

kan være helt ulike i de to landsdeler. 

Det er naturlig å sette storreisen av D1aterialtransporten fra breene i rela

sjon til erosjonen, og til en viss grad gir nok transporttallene uttrykk for 

breenes erosjon. Men det er klart at D1aterialtransporten ett besteD1t år 

ikke er direkte uttrykk for breens erosjon det saD1D1e året. Dette vise sved 

at storreisen av D1aterialtransporten i hoy grad varierer i takt D1ed avren-
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ningen. Storreisen av den årlige sedimenttransport for hver enkelt bre er 

avhengig av vannforing sforholdene gjennom avrenning s se songen, mens 

breens bevegelse og dermed erosjon antas å være mer konstant fra år til 

år. Partikler som produseres ved breens erosjon, kan muligens ligge la

tent under breen i flere år fOr en ekstrem flom eller en endring i det sub

glasiale drenering smonster kan bringe dem i transport. 

Det viser seg at det er store forskjeller i sedimentproduksjonen fra de en

kelte breene innenfor et område, og at noen breer stadig produserer mye 

materiale, mens andre produserer lite. Forklaringen på dette er sannsyn

ligvis ikke enkel. Som faktorer i dette problemkompleks kan antydes geo

logiske forhold og breens bevegelse og materialom setning. Det geologiske 

kart over Trollbergdalsbreen som ble publisert i forrige års rapport 

(Olsen, 1974) og slitasjeprover utfort på bergarter rundt Erdalsbreen og 

Vetledalsbreen som er omhandlet i foreliggende rapport, er ledd i arbeidet 

med å belyse slike faktorer nærmere. En håper med tiden å kunne utfore 

under sokelser av ismektigheten og bunntopografien ved enkelte breer for å 

belyse disse forhold ytterligere. 

Det er videre klart at under store breer som Engabreen og Nigardsbreen 

vil det foregå en selektiv erosjon. Under bretungen, der bevegelsen er 

stor st, vil erosjonen utvilsomt være mye storre enn under store deler av 

platået der bevegelsen er ube,tydelig, selv om ismektigheten, og dermed 
\ 

trykket, her er storre. 

Til slutt i rapporten er det gjort noen sammenligninger mellom to og to 

breer innenfor samme landsdel ved at den kumulative dognlige slamtrans

porten er plottet mot hverandre i form av double-mass diagram. Disse 

diagrammene viser at det er en meget god overensstemmelse mellom den 

relative transport for to og to breer i perioder ved at det beskrives kurver 

som delvi s be står av tilnærmet lineær(; segmentet. Ved fl~m situasjoner er 

det ofte knekkpunkter i kurvene. Dette kan muligens forklare s ved at det 

subglasiale dreneringsmonsteret endres under en flom slik at forholdsvis 

mer materiale blir tilgjengelig for transport ved en av de to breene som 

sammenligne s. 

For 1974 vil materialtransportunder sokelsene fortsette etter samme pro

gram som i 1973, bortsett fra Bondhusbreen, der under sokelsene er av

sluttet. Deltaet på Engavannet vil bli for sokt opploddet på nytt for å beregne 

deltapålagringen. De s suten foreligger det planer om ei ta opp bunnprover 

fra bresjoer for å utfore varvkronologiske studier. 
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SUMMARY 

Introduction 

Sediment tran sport inve stigations at selected Norwegian glacier stream s 

are carried out as a joint project of the Norwegian Water Resources and 

Electricity Board and the Department of Physical Geography at the Univer

sity of Stockholm. These investigations are carried out both for scientific 

and engineering purposes. The scientific aspects are concerned principal

ly with the erosional effects of glaciers whereas for the engineers informa

tion is needed about the amount of sediment transported by the water be

cause this may cause technical difficulties in the hydro-electricity power 

plants. 

Initially three glaciers in Southern Norway were selected for the start of 

this program in 1967. Since then severai new glacier areas have been added 

to the study; some of the original ones have been dropped, however, be

cause 5 consecutive years of observation were considered sufficient for the 

engineering purpo se s. 

The map on page 5 shows the location of the vanous glacier streams where 

studies of the sediment transport are performed. At most of the glaciers 

supplying these streams simultaneous studies are made of the mass balance 

along with meteorological observations. The Hydrology Division publishes 

the results of both the mass balance studies and the sediment transport in

ve stigations a s separate annual serie s. (Rapporter). 

Each observation station is manned between early June and late September 

i. e. for most of the melt sea son, and each day at least 5 water samples are 

taken. During periods of quickly rising water or during peak Hood periods, 

samples are taken every hour. If the sampling point is located just above 

a lake another set of samples is also taken at the lake outlet. Water dis

charge is always measured with a water gauge; in most cases this is sup

plemented by a recording instrument which operates throughout the entire 

sea son. 

Samples are taken in a l-litre plastic bottle; the sample is filtered in the 

field and the filter paper is sent to the laboratory in Oslo for ashing. All 

data for each sample (such as exact volurne of the water sample, dayand 

time, water gauge reading and TNeight of the ash etc. ) are transferred to 

a punch card. All calculations, construction of diagrams and tables are 

made by computer (Ekrnan,1970, p. 15; Ziegler,1972, p. 21). 
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In earlier reports it has been stated that the bottorn load is likely to be in 

the order of 1/3 of the transported suspended sediment. However, a series 

of delta growth studies in the lake Nigardsvatn indicates that this fraction 

is too small, and sa it is now assumed that the bottorn load cornprises 40% 

of the total transport of solid matter s in the glacier stream s. Accordingly, 

all previous figure s for the total sediment transport have been adjusted, 

and the corrected figure s are shown in the table on page 85. 

The purpose of this report is to present results from the 1973 sediment 

transport studies. All data are presented in the same format as in earlier 

reports , but the more comprehensive de scriptions of glacier s, sampling 

sites, methods etc. which were given previously are not repeated here. 

Some short descriptions are repeated, however, so that the report may be 

used independently. The correlation between di scharge and sediment trans

port at various glaciers is emphazised, because it may be useful for de

tailed investigations of sediment samp1es taken in pro-g1acial 1akes. Such 

samples frequently contain annual deposits - varves and so may be 

used to estimate the size of sediment transport that occurred in periods 

before direct measurements were made. 

Sediment transport studies at glaciers In Norway, 1973 

Introduction 

In 1973 sediment transport studies were carried out at three selected gla

eiers in Southern Norway: Nigardsbreen, Erdalsbreen and Bondhusbreen. 

The two former glaeier s are both outlet glaeier s from the Jostedalsbreen 

iceeap, and the latter is an outlet glaeier from the Fo1gefonni iceeap. Simi

lar studie s were also done at Engabreen and Trollbergda1sbreen and Hog

tuvbreen, glaeiers in the Svartisen area in Northern Norway. The former 

is an outlet glacier which drains north-west from Svartisen, the others are 

glaeiers situated to the north and the south, respectively,. of the Svartisen 

ieeeap. 

The field season covered almost the entire melt period lor all the glaciers 

exeept one, Erdalsbreen, where the sampling program was only four weeks. 

As noted earlier detailed descriptions of the glaciers and sampling sites 

are avai1able in previous years' reports. 

~i~~::~~~::~~~ 
At Nigardsbreen sediment transport studies have been earried out every 
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year since 1968 (Tornås, 1969, Ekman,1970 & 1972, Zieg1er, 1973 & 1974). 

The lake Nigardsvatnet is situated in front of the glacier, a nd sediment 

sampling was done at the lake inlet and outlet. Water discharge from the 

lake was recorded throughout the entire melt sea son by an automatic water 

2. 2 
gauge. The drainage basin contains 64 km , of whlch no less than 47 km 

(i. e., 7410) is glacier covered. 

During the observation sea son from 27 May to 18 September the total water 

discharge amounted to 160 . 10 6m 3 . The total transport of suspended mat

ter in to the lake was approx. l 500 metric tons. During this same period 

2900 metric tons suspended matter 1eft the lake. This means that 72'/0 of 

fine material was deposited in the lake during the observation period. This 

wou1d be equivalent to a 1ayer 7 mm thick, evenly distributed on the lake 

bottom. Previous investigations have shown that between 7010 and 85,/0 of 

the suspended material carried into the lake will be deposited there. In 

some cases grains larger than 0.5 mm were found in the water samp1es, 

It is assumed that these particles belong to the bottom load, so they were 

removed from the samples before ashing. Similar large particles were also 

found in the samples from the lake outlet and it is assumed that these par

ticles were washed out along the shore close to the outlet, and that they 

should, consequently, not be included in the samples. 

The large st sediment concentration observed in 1973 was 400 mg/l, and 
6 3 

the greatest daily discharge was 3.83 . 10 m . This flash nood occurred 

on 8 July, and it was the largest flood observed in the valley since 1970. 

The sediment transport wa s 760 metric tons into the lake and 105 metric 

tons out of the lake during that day and the mean sediment concentration 

was 200 mg/l. Another flash flood occurred on 9 September when 550 met

ric tons were carried into the lake and 120 tons were carried out of the 

lake. The re sults from the sumn-ler l s ob ser'la'tions are shown in Fig. 9. 

Fig. 10 wa s constructed to show the relation between water discharge and 

sediment transport. Large floods caused extremely high sediment trans

port, and at Nigardsbreen no less than 24'/0 of the total sediment transport 

during the summer occurred during a five day period. During July 5210 of 

the sediment transport took place, which indicate s that during thi s month 

the most important transport of solid matters takes p1ace in this glacier 

stream. 

Since 1969 annual studies have been made of the delta growth in Nigards

vatn and the results of these studies are given in a tab1e on page 23. In 

1973 16600 metric tons of coar se material, carried as bottom load, were 
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deposited on the delta. This is approximately the same as in 1972, but it 

is slightly higher than the average for the years 1969 to 1973. If this bottom 

10ad is added to the transport of suspended matter, a total of 28300 tons of 

solid material was transported by the glaeier stream. If this material 

transport really corresponds to one year' serosion, this wou1d form a 

0.3 mm layer evenly distributed under the entire glaeier surface. It is as

sumed, however, that the erosion under the glaeier tongue must be greater 

than thi s figure and that the erosion under the firn ba sin is smaller . Final

ly, we do not know if the total amount of material, 28300 metric tons, is 

the re sult of one or more than one year! s ero sional effect on the bedrock. 

Erdalsbreen 

Erdalsbreen is an Il km2 outlet glaeier from the icecap Jostedalsbreen, 

where a limited program was perforrned during the summer of 1973. 

Sediment transport studies have been carried out at this glaeier since 1967. 

The se studie s were terminated in 1972, but in 1973 a student made a four 

weeks' study for part of a thesis. From 5 June to 2 July five samples were 

taken every day, and towards the end of the period, ten daily samples were 

taken. Unfortunately, large amounts of snow fell during the previous winter, 

and the spring was fairly cool so that unusually large masses of snow re

mained and made reading s on the water gauge impos sible before 24 June. 

This, in combination with relatively cool weather and slow melt makes the 

observations more difficult to evaluate than previous years' observations 

at this glaeier . The results are shown in Fig. 12. To replace direct water 

discharge observations at Erdalsbreen the recording gauge at Vetledals

vatn (in the stream from the neighbouring glaeier Vetledalsbreen) was u sed 

to compute the daily water discharge from Erdalsbreen for the period 5 to 

24 June. 

For the entire ob servation period a total di scharge of 10 . 10 6 m 3 water wa s 

assumed to pass the observation point in front of Erdalsbreen. During the 

same period approx. l 400 tons of suspended sediment should have passed 

the observation point and an average of 50 metric tons suspended material 

were carried daily by the stream. However, the weather during the obser

vation season proved to be unusually cold and, in fact, about 50';10 of the 

water discharge and the sediment transport occurred during the last nine 

days of the period. The highest daily transport occurred on l July (172 met

ric tons). The discharge that same day amounted to 0.61 . 10 6m 3 water. 

The highest peak in water discharge occurred on 8 July (after the observa

tion sea son), and calculations indicate that about l 000 metric tons of sus-
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pended material should have been carried by the stream on that day. 

Although the observation sea son was very short (5 June to 2 July), an 

attempt wa s made to calculate the total sediment tran sport from thi s gla

eier by comparing the observed figures with similar figures obtained at 

Nigardsbreen on the eastern side of the ieeeap. Assuming that the obser

ved sediment transport duri ng the month of June amounts to 20'/0 of the 

entire transport during the summer this figure corresponds well with 

the simi1ar figure (19'10) obtained at Nigardsbreen in 1973, and the 22'10 

found for Erdalsbreen in 1972 it can be assumed that the total sediment 

transport from Erdalsbreen during the summer of 1973 would have been 

approx. 7000 metric tons. This figure must, however, be fair1y uncertain 

because no sample s were taken during the highe st di scharge peak during 

the summer. We know from earlier experience that a large amount of 

coar se material is carried by the stream from the glaeier . If the bottom 

load makes up 40'/0 of the total sediment transport from the glaeier, this 

means that the transport of solid matter from the glaeier during 1973 

would have been 12 - 13000metrictons. Evenly distributed under the glaeier 

this would mean an annual erosion of approx. 0.55 - 0.60 mm. 

Difference between sediment transport from Erdalsbreen and Vetledalsbreen ---------------------------------------------------------------------
During previous years it has been quite clear that the erosional effect of 

Erdalsbreen was much higher than that of the Vetleda1sbreen (the neigh

bouring outlet glaeier to the northwe st). Although the bedrock seem s to be 

the same at both of these two neighbouring glaeiers, some rock samp1es 

were taken during the sumrner 1973 for laboratory ana1ysis. A difference 

in mechanical propertie s were identified and thi s cou1d be one of the rea

sons for the higher sediment transport figures of Erdalsbreen compared to 

Vetleda1sbreen, see table .3 on page 31. 

Bondhusbreen 

At Fo1gefonni a water power generating station is being constructed at the 

head of a branch of the Hardanger fjord at Mauranger. A subglacial intake 

was designed to divert meltwater from the outlet glaeier Bondhusbreen. It 

was expected that a certain amount of debris wou1d be carried by the melt 

water into the tunnel systern. To avoid technical difficulties in this system 

and in the reservoir, a subglacia1 sedimentation chamber was designed to 

be constructed in the bedrock under the glaeier. However, no data were 

available concerning the anlount of material carried by the glaeier stream. 

Sediment transport studies were therefore started at this glaeier in 1972, 
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and these observations were continued in 1973. The studies were carried 

out along three lines: 

l) The quantity of su spended sediment in the glader stream 

was determined by employing the same water sampling 

methods used at other glaeiers described in this report. 

2) The annual bottom load was determined by computations 

based on delta growth determined from levelled profiles 

which gave the additional amount of debris that had deposited 

on the delta during the summer season. These measurements 

are described on page 44 in this report. 

3) Variations in bottom load were observed by using a MUhl

hofer bottom sampler (Zieg1er, 1974, p, 28 - 40). 

The sediment transport studies were carried out from 30 May to 28 Sep

tember, by water sampling in the glaeier stream, normally five times per 

day. During periods of rapidly rising water and at times of high discharge 

one sample was taken every hour, day and night. From 22 June the bottom 

sampling program was carried out. The bottom sampler was set in the 

middle of the stream, and it was retrieved at specific intervals, emptied, 

and the contents mainly rocks of various size s - were sieved and 

weighed. Normally four samples were taken every day. The results are 

shown in Figs. 17 and 19. 

The total transport of suspended matter during the summer of 1973 is as

sumed to be about 6800 tons, and the bottom load was calculated to be 

approximately 7000 tons. li this amount were evenly distributed on the gla

eier bottom area it would correspond to an annual erosion of 0.56 mm. 

p_el~c:. i~;:-~ ~~i~~~~~r:s..~.E )~~~<i~1!~;:-~~r: 
In addibon to the work based on the bottom sampler mentioned above a 

study was made of the accumulation of coarse material on the delta in the 

lake Bondhusvatn and on the sandur which is situated between the glader 

front and the lake. The sandur was levelled a10ng profiles running across 

the direction of the stream and similar profiles were levelled on the delta. 

In points on the delta that were under water at the time of levelling, the 

water depth was measured in points that were located by using two 

theodolites placed on dry land. Two complete surveys were luade in 1972 

(Ziegler, 1974) and in 1973. However, it proved de sirable to make another 

complete delta survey which was planned for the spring of 1974. Approx. 
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2 
two points per 5 m were used on dry land, and for those parts of the delta 

which were below water level approx. one point per 5 m 2 was used. A Ni-

025 level was used on the sandur, and a Wild T-2 theodolite was used for 

the delta measurements. The results of this survey are shown in Figs. 21 

and 22. 

Calculations based on the levelling data from the sandur indicated that 

210m 3 of gravel were removed from the sandur area during the summer 
3 

1973. However, during the previous year the sandur had 350 m added to 

it, and in terms of the total arnount of material transported and deposited 

by the stream, this indicates that the sandur must be close to a state of 

equilibrium. The implication is that, in general, all the coarse material 

that leaves the glacier will be deposited on the delta in the lake and not on 

the sandur. A numerical analysis was made of the data obtained from about 

3000 points on the delta. The result indicates that approx. 7000 tons of 

coar se material wa s dep o sited on the delta during the summer of 1973. 

This is of the same order of magnitude as the amount of suspended sedi

ment that was carried by the stream from the glacier during the same pe

riod. 

It should be emphasized that conclusions drawn from observations for a 

single year (1973) are probably not repre sentative. The studie s made at 

Nigardsbreen indicate that the transport of solid matter from the glacier 

during 1973 was below average. It can be expected, therefore, that during 

a year of extremely high water discharge much more material will be 

carried by the glacier stream. To obtain information about the maximum 

amount of solid matter that can be transported by the stream it would be 

necessary to study the annual deposits on the bottorn of lake Bondhusvatn. 

Such bottorn studies were made later, and the results are described in a 

following report (Kjeldsen, 1975). 

~!l,g~ 3: ~ _e!l_ 
Engabreen is an outlet glacier from the Svartisen icecap in Northern Nor-

way. It drains to the northwest and will form a major part of the drainage 

basin for a planned power station in this part of the country. Both the hy

dro1ogy of the glacier and the sediment transport in the glader stream 

have been observed since 1969 because it was deemed necessary to obtain 

data for engineering purposes in the planning stage of the power station. 

The glader stream from Engabreen drains 49.8 km 2 ; of this is 76'10 gla

der covered. The highest point of the glader is l 575 m a. s.l. and no less 



than 86% of the glaeier is situated more than l 000 m a.s.l. The glacier 

front reaehes 80 m a. s.l. and between the glaeier tongue and the sea (Ho

land sf jorden) there i s a lake with an area of 1.2 km 2 . 

,Vater samples are taken between the glaeier front and the lake and just 

below the lake outlet in order to deterDline the sediment transport from 

the glaeier and the am.ount of sediment deposited in the lake. 

At the beginning of this eentury some studies were made eoneerning the 

erosion of the glaeier Engabreen on the bedrock. Based upon sediment 

studies in the 0.07 km 2 uncovered part of the lake, which was eompletely 

filled up by sand and gravel during only five years, Rekstad (1912) caleu

lated that the glacier eroded no le s s than 800000 metrie tons per year. This 

would correspond to an annual erosion of Il mrrl, Observations made during 

reeent years do not support figures of this size; in fact, Rekstad's figures 

IS 30-60 times largE;r than figures obtained during the last year's observations 

In this area. One of the reasons for Rekstad' salmost unbelievable large 

figure Dlay be that the glaeier was then in a state of advance, and the iee 

rYlay have moved older deposits from the lake bottom and plaeed it in front 

of the iee tongue. Also Riehter (1936) and Lundquist (1937) made some 

sediment and moraine studie s at this glacier. 

The sampling program at Engabreen i s in principle the same as for Nigards

breen The result froDI the summer's observations are shown in Fig. 27. 

The total diseharge during the observation period, l June to 20 September, 
6 3 

amounted to 148 . 10m water. For the rest of the season about 
6 3 

25 . 10 m water leit the area. This figure is based upon readings on the 

automatie water gauge at Engavatn . During the observation period 

10 770 metrie tons of suspended sediment were transported from the gla

eier. Thi sis, however, only 50 pereent of the amount that was transported 

in 1972. Only l 500 metrie tons were transported out of the lake, and this 

means that 86'/0 of the suspended sediments were deposited in the lake. 

Evenly distributed on the lake bottom this would form a laver of 4 mm 

thiekne s s. The ob servations made during the year s 1969 - 1972 proved 

that 75 - 82,/0 of the suspended load was deposited in the lake. Consequent

ly, this lake forms a very effieient sedimentation basin. 

The sediment transport is also delayed by the lake. It takes apparently two 

or three days for the particles to be moved frorn the lake inlet to the lake 

outlet. Peaks in sediment transport from the glaeier into the lake will 

therefore appear sorne days later at the outlet. 
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The highe st sediment concentration in the glaeier stream of ten occur s at 

the beginning of the melt sea son. The highe st sediment concentration, 

920 mg/l, was observed on l June, whereas the highest transport of sus

pended material into the lake occurred o:l. 7 July (555 tons). In the period 

29 June to 10 July no less than 3350 metric tons suspendedmaterial was 

car ried into the lake, which mean s that almo st 1/3 of the total su spended 

sediment 10:ld during 1973 was carried during that period. Further, during 

this period 0.<: high water discharge only 8,/0 of the material left the lake. 

This means that the lake is more efficient as a sedimentation basin during 

periods of high water discharge than during periods of low discharge. This 

may be explained by the faet that the strearn has a higher transporting ca

pacity at high discharges, and the suspended material may then consist of 

coarser partic1es than during periods of low discharge. When this suspend

ed material reaches the lake a larger fraction of it will settle during pe

riods of high water discharge because the coarser partieies cannot pass 

the lake. 

6 3 
The highe st water discharge occurred on 15 August when 2.9 . 10m wa-

ter left the glaeier. This maximum observed in 1973 is definitely smaller 

than water dischar ge maxima observed during previou s year s. For example, 

in 1971 the maximum discharge in August amounted to 6.3 . 10 6m 3 water. 

The amount of solid matter moved by the stream before and after the period 

of direct observations had to be estimated. It is assumed, however, that no 

more than 500 metric tons were moved during each of these parts of the melt 

season. Consequently, the total transport of suspended matter from Enga

breen is assumed to be 11750 metric tons in 1973. 

No direct measurements were made of the bottom load at Engabreen be

eau se it proved impo s sible to perform delta growth studie s during the sum

mer. A new survey is planned for the spring of 1974, and the result from 

this survey will be presented in a later report in this senes. li, however, 

it is assumed that the bottom load at Engabreen amounted to 40'10 of the 

total transport (as was observed at Nigardsbreen, compare page 23) the 

total transport of solid matter from Engabreen would have been 19580 met

ric tons in 1973. This corresponds to a 0.26 mm layer evenly distributed 

under the entire glaeier. It is obvious, however, that a higher erosion 

occurs under the glaeier tongue where the ice movement is rnuch higher 

than under the firn basins. 
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T !.?l~1:e.. r:.~c!.c:.l_s 3! ~ _e!1_ 
Trollbergdalsbreen is a small valle y glacier situated we st of the Beiarn 

valley which is north of the Svartisen icecap. A geologic map of its sur

roundings has been constructed by H. C. Olsen (1974). 

Both glacier hydrology and sediment transport were observed by a field 

crew from 16 June to l September. Due to remaining snow it was impossible 

to take water samples until 25 June, but from then on it was taken five 

daily samples and hourly samples during periods of flash floods. 

The results are shown in Fig. 30 in a similar format as for all other gla

ciers. It seems to be a certain correlation between water discharge and 

sediment transport, but the relation is not constant. However, the highest 

sediment concentrations occur during periods of high discharge (compare 

Ostrem 1972). 

The sediment transport is in general unusually large, compared to the size 

of this glacier. During the observation period approximately l 700 metric 

tons of suspended sediment were carried by 6. l o 10 6m 3 water. The high

est daily transport (168 tons) occurred on 21 July, when the water discharge 

amounted to 0.16 . 10 6m 3 . The maximum sediment concentration (2900 

mg/l) was observed on that day. 

During two single days, 21 Julyand 15 August, about 1/5 of the entire sum

mer' s sediment transport occurred, and this emphasizes the importance of 

a detailed san1pling program to obtain reliable results in a glacier stream. 

Assuming that some sediment transport took place before and after the ob

servation period (estimates based upon water gauge recordings) it is cal

cu1ated that the suspended sediment transport from Trollbergdalsbreen a

mounted to 2250 metric tons. Making the usual addition for bottom load, 

the total amount of solid matter would ~e approximate1y 3750 tons. This 

corresponds to a 0.94 mm 1ayer evenly distribu ted under the entire glacier. 

The transport of solid matter from Trollbergda1sbreen was in 1973 slualler 

than during any of the three previous years it amounted to only half of 

total transport in 1972. 

~_o_g~~~~:::~ 
Hogtuvbreen IS situated south of the Svartisen icecap and was se1ected to 

supplement data obtained at Engabreen. The studies are made on a part of 

the somewhat irregular-shaped glacier, i. e. on a tongue, 2.6 km 2 , drain

ing to the east. 
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A small lake in front of the glacier has been uncovered during the last de

cades' glaeier retreat, and an unknown amount of suspended sediment and 

bottorn load is definitely deposited on the lake bottom. It is impossible to 

take water samples at the glacier front, which forms a vertical eliff in the 

lake. 

Water samples were taken at the lake outlet, where a recording water gauge 

is installed during the period 23 June - l September according to the same 

routine as for the other glacier s. 

The results are shown in Fig. 36. Peaks in water di scharge during the fir st 

part of the season eau se higher sediment concentration than similar peaks 

later in the season - a quite normal condition found at glaeier streams. 

The relatively small figures for sediment transport at Hogtuvbreen can be 

explained both as are sult of lake sedimentation as mentioned above and as 

a result of the bedrock which consists of granite and gneiss. The maximum 

daily sediment transport (11 metric tons) occurred on 8 July, when 

0.7 . 10 6m 3 water passed the gauging station. 

Some sedinlent transport must have taken place both before and after the 

observation period, and e stiITlate s based upon discharge records, indicate 

that approximately 75 tons were not observed, whereas the transport during 

the observation period amounted to 235 tons. In total about 310 metric tons 

of suspended sediment were transported by the stream, and this is much 

le s s than during 1972. 

If the lake is assumed to trap 50% of the suspended matter delivered to the 

lake, and the usual addition is made for bottorn load, a total of l 030 metric 

tons solid matter left the glacier in 1973. This corresponds to a 0.2 mm 

layer evenly distributed under the entire glacier. Note: These figures can 

not be directly compared with figure s given for 1972, because no similar 

calculations were then made for the trapping effect of the lake, and for the 

as sumed bottom load. 

Cornparisons between sediment transport at different glaeiers 

The re search program of sediment transport studie s at selected glacier s 

streams was slightly reduced in 1973 in that the field studies at Austre Me

murubre and Vesledalsbreen were discontinued. However, a short series 

of samples were taken at Erdalsbreen for a special purpose. The main 

study program was continued in 1973 at all other glaciers, similar to the 

1972 program. 
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Comparisons made of this yearls data with earlier years l indicated that the 

sediment transport in 1973 was close to average in South Norway, whereas 

it was definitely lower in North Norway (under 5010 of the 1972 data). The 

relative difference between the total sediment transport from various gla

cier s was, however, almost the same. Glacier s that normally produce 

large quantities of solid matters did this also in 1973. The reason why some 

glaeier s seem to be more productive than other s are unknown, but factor s 

as the thickness of the ice, ice velocity, geological conditions etc. may be 

relevant in this connectiono The most sediment-producing glaciers are Er

dalsbreen and Bondhusbreen in Southern Norway, and Trollbergdalsbreen 

in Northern Norway. The results from a double-mass analysis (Searey & 

Hardison, 1960) made for two and two glaciers are shown in Figs. 38-42. 

These diagrams indicate that there seems to be a good relationship between 

the variations in sediment transport from glacier s in the same region, al

though some irregularities can be found at special occasions, for example 

during periods of high discharge. 

Conclusion 

Hydrology and sediment transport show different patterns when data from 

glacierized basins and other basins are compared. The total annual dis

charge is concentrated to relatively short periods and the specific discharge 

(i. e. runoff per unit area) is much higher for glacierized basins. Short

term variations are also typica1 for glacier basins. 

The glaciers produce large amounts of solid matters byerosion and a cer

tain part of this material is carried in suspension. A fairly large amount 

is carried as bottom load whereas very large rocks and boulders, carried 

by the glacier, is generally unloaded at the iCE:; front, finally forming an end 

moraine. The se partieie s are too large for fluvial transportation. 

The relation between water discharge and sediment transport is not constanL 

At higher discharges it is obvious that a larger amount of material is trans

ported, but a certain, high discharge will generally cause a higher sediment 

concentration during the spring than an identical discharge situation later In 

the season. This indicates that more material seems to be available for 

fluvial transport in the fir st part of the sea son. However, change s in the 

subglacial draining system may increase the availability of other amounts 

of material so that a sudden and unexpected high sediment transport may 

occur later in the sea son. In general, the sediment concentrat ion is nor-



102 

mally larger at increasing than at decreasing water discharge; the maximum 

sediment transport in a glacier stream generally takes place before the cul

mination in water discharge. 

The relation between sediment transport and water discharge is almost con

tinously changing throughout the summer. Thi s may be demonstrated in dia

grams where the daily sediment transport is plotted as a function of the daily 

water discharge. If each individual point is connected by straight lines, a 

loop-formed curve will appear. It is characteristic for glacier streams that 

severai such loop s occur during the summer (for details see Ostrem, 1972, 

1975). An example of such a loop plotted by a computer is shown in Fig. 43 

in this report. 

Table 4 was plotted to make possible a cornparison of results obtained at 

various glaciers during the entire period when sediment studies of this kind 

have been undertaken at Norwegian glaciers (see page 85). This table gives 

information about the length of the field period and the total amount of sedi

ment moved by the streams during this period. For the rest of the summer 

season an additional amount wa s calculated ba sed upon weather and runoff 

records. Calculations have been made also trying to cornpare the erosional 

effect of various glaciers. In this respect some glaciers seem to be more 

efficiently eroding than others. Erdalsbreen and Trollbergdalsbreen are 

examples of very efficiently eroding ice masseso For Trollbergdalsbreen 

this cornparison is, however, not quite fair because large quantities of the 

suspended sediment is a result of local erosion in older deposits. For Er

dalsbreen, which seems to rest on exposed bedrock, the high erosional rate 

is thought to be a result of many nunataks and ice-fal1s with high ice velocity, 

and probably a relatively high content of debris in the basal ice,and this may 

cause a more efficient erosion of the bedrock. 

The bottorn lo ad in glacier streams is difficl:lt to observe directly. An indi

rect measurement was, however, made at Nigardsbreen and Bondhusbreen. 

The annual increment in the volurne of the deltas in lakes close to the gla-

eier tongue is thought to be a direct result of bottorn load. Calculations for 

severai year s indicate that tæ bottorn lo ad in the se glacier stream s accounts 

for at lea st 40 % of the total transport of solid matter s from the glacier. Con

sequently, for all the other glaciers it is also presumed that a similar amount 

of material should be added to the directly observed suspended matter in the 

stream s. The figure s shown in Table 4 under the label l! E stimated total trans

portl! were calculated under this assumption. 

The total discharge period in a typical glaeier stream has a duration of 16-22 
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weeks but the D1aln sedirnent transport take s place between the D1iddle of 

June and the beginning of SepteD1ber. This period is in general well covered 

by direct observations at all glaciers. 

The reliability of the D1easureD1ents hds been tested by taking two saD1ples 

at the saD1e tiD1e in the saD1e streaD1 0 FroD1 a great nUD1ber of such double 

saD1ples a deviation of 7'/0 has been found for observation stations close to 

the glacier tongue. Suspended D1atter, i. e. partic1es of diaD1eter less than 

0,5 D1D1 was directly D1easured by a frequent saD1pling prograD1, but partic1es 

larger than 0.5 D1m were not labelled "suspended sediment" in these studies. 

They are transported by saltation and shou1d be D10re or less regarded as a 

p art of the bottom load. 

The direct observation of bottorn load in the stream from Nigardsbreen made 

in 1969, when a fence was constructed across the stream (bstreD1,l975),in

dicated that the amount of coar se material carried by the stream as bottom 

load was much higher than expected. Annual studies of the delta growth in 

the lake Nigardsvatn indicate that in certain years more than 50,/0 of the total 

transport is accumulated on the delta. Similar results were also found at 

Bondhusbreen. This figure is, however, presumed to be valid for certain 

glaciers and certain years only. It was therefore decided that until more in

vestigations are made at a great number of glaciers, one should estimate 

the bottoD1 load to be 40'1a of the total transport of solid matter from glacier s 

in general. The relation between bottom load and total sediment transport 

D1ay certainly show differences at individual glaciers but so far no data are 

available except for the tow above-mentioned glacier s. 

A possible method to study sediment transport which have taken place during 

previous years would be to investigate bottorn deposits of fine D1ateria1 that 

may be found in pro-glaciallakes. Such studies were made in 1968 in the 

lake Nigardsvatn (bstrem, 1975), and in the lake Bondhusvatn in 1974 

(Kjeldsen, 1975). In both cases layers of varved sediments were found and 

the varves proved to be annual deposits. Simi1ar studies are planned also 

for the future. 
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