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FORORD 

Siden 1967 har Vassdragsvesenets Brekontor undersØkt slamtransporten i utvalgte 

bre-elver, og fra 1969 er resultatene blitt fortlØpende publisert i årlige "slam

rapporter". 

Denne bok er således den syvende rapport i ser~en "Materialtransportundersq,kelser 

i norske bre-elver" og omfatter resultat fra sommersesongen 1975. 

UndersØkelsene utføres først og fremst for å skaffe data-grunnlag for vurderinger 

av de tekniske ulemper som kan oppstå ved kraftverk, dammer og tunnel ler når bre

rike nedslagsfelt skal utbygges. Det fine slammet som "svever" i vannet fra bre

feltene vil bl.a. medfØre sterkt Øket slitasje i ventiler og turbiner, mens de 

grovere partiklene kan bli liggende i overfØringssystemene og skape tekniske pro

blemer der. For å vurdere eventuelle mot-tiltak f.eks. i form av sedimentasjons

basseng el.l., må man kjenne mengden av de masser som bre-elvene fører med seg, og 

dette er slamundersØkelsenes fremste siktemål. 

Det grove materialet som bre-elvene transporterer er som regel meget vanskelig å 

måle fordi enhver prØvetaker som settes ut i elven vil endre strømningsmønsteret ~ 

elven og prØvene kan lett bli illusoriske. Derfor må grovmassetransporten måles 

indirekte, f.eks. ved å registrere tilveksten på delta,men dette må ligge nær breen 

slik at målingene blir representative for den bre som undersØkes. Slike målesteder 

er det ikke lett å finne, så i de senere år har vi bare kunnet benytte deltaene i 

to vann, Nigardsvatnet og Engavatn. Dessuten ble det laget en kunstig måledam i 

elven Visa, som kommer fra breer i Jotunheimen. I 1975 ble de siste undersØkelser 

foretatt her, idet dammen ble Ødelagt ved slutten av sesongen. 

Transporten av finmasser er meget lettere å måle idet partiklene JO befinner seg i 

suspensjon og det er tilstrekkelig å ta vannprØver i den elven som undersØkes. 

Slike undersØkelser har vi tidligere gjort i en rekke bre-elver. men da flere av 

disse etterhvert ble uaktuelle som utbyggingsobjekter er målingene nu konsentrert 

til Nigardsbreen, Visdalen og Engabreen. 

Bre-el venes material transport har også en annen, mer teoretisk interesse idet de 

mengder av slam, sand og grus som bre-elven fører fram er et resultat av breens 

erosjon mot berggrunnen. Breenes landskapsformende effekt er av spesiell interesse 

både i Norge og i andre land der innlandsisen engang var med på å forme landskapet. 

Denne mer vitenskapelige interesse for slamundersØkelsene blir også ivaretatt idet 

vi har en samarbeidsavtale med Stockholms Universitet slik at dataene også blir 

bearbeidet med dette vitenskapelige siktemål for øye. 



Formålet med denne rapport er å presentere observasjonsdata fra 1975 i bearbeidet 

form slik at de kan brukes av ulike kategorier interessenter. Boken er som tidli

gere et resultat av et team-work, idet en rekke sommerassistenter har vært enga

sjert i prøvetakingen, en laboratorieassistent har behandlet prØvene i Vassdrags

vesenets slamlaboratorium, beregninger er utfØrt hovedsaklig ved NVE's datamaskin, 

og flere personer har samarbeidet for å sammenstille resultatene, som bl.a. er vist 

i diagram, rentegnet av B.Braskerud ved Hydrologisk avdeling. Arbeidet ble ledet 

av undertegnede, mens cand.real. Ola Kjeldsen har hatt hovedansvaret ved utarbei

delsen av rapporten. 

Oslo ~ desember 1976 

Gunnar østrem 
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INNLEDNING 

MaterialtransportundersØkelsene i norske brevassdrag utfØres av Brekontoret ved 

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Målingene ved Nigardsbreen skjer i sam

arbeid med Naturgeografiska Institutionen ved Stockholms Universitet. Personell 

fra Stockholms Universitet forestår bearbeidelse av data fra målingene av til

veksten på deltaet ved innløpet i Nigardsvatnet. Den vesentligste delen av data

innsamlingen bekostes av NVE. 

Undersøkelsene har fØrst og fremst et praktisk siktemål. I den utstrekning det er 

mulig å kombinere dette har de også et vitenskapelig siktemål. 

Bre-elvene har som regel en vesentlig større material transport enn elver med bre

frie nedslagsfelt. Denne materialtransporten forårsaker forskjellige problemer i 

forbindelse med utbygging av brevassdragene. D~ta om breenes erosjon og transport 

og elvenes videre transport og avsetning av materiale har vitenskapelig interesse. 

Disse mer vitenskapelige delene av undersøkelsene har direkte eller indirekte be

tydning for de praktiske delene av undersØkelsene. Det er derfor både rent prak

tisk og vitenskapelig av interesse å få brakt på det rene stØrrelsen, sammenset

n~ngen og var~asJonen av materialtransporten i ulike brevassdrag. 

Hensikten med rapporten er å referere resultater fra de pågående material transport

undersøkelser. Beregningene presenteres derfor stort sett på samme måte som tidli

gere. Fyldigere beskrivelser av målestedene der det tidligere er utført målinger, 

metodikk etc., er gitt i rapporten det året målingene startet opp. Men for at fore

liggende rapport skal kunne leses uavhengig av tidligere års rapporter er det tatt 

med en del utfyllende beskrivelser, som nØdvendigvis må bli en repetisjon fra år 

til år. 

Brekontoret ved Hydrologisk avdeling har vært engasjert med materialtransport

undersØkelser siden 1967 da målinger ble igangsatt ved 3 breer i SØr-Norge. Fram 

til 1972 ble undersøkelsene utvidet til det da omfattet 8 breer derav 3 i Svartis

området. I tillegg ble det i 1971 og 1972 foretatt en undersØkelse ved Filefjell 

representative IHD-område for å kunne gjøre en sammenlikning med et brefritt høy

fjellsnedbØrsfelt. Siden har antall steder der det foretas undersØkelser blitt re

dusert, mens enkelte nye steder er kommet i tillegg. I 1975 ble det foretatt 

undersøkelser 3 steder, ved Nigardsbreen og i Visa i Sør-Norge og ved Engabreen 

ved den vestlige delen av Svartisen. Alle steder ble det foretatt målinger av båJe 

Fig. 1 Beliggenheten av NVE's n&værende og tidligere observasjonssteder for 
materialtransportundersØkelser. 

Previous and present observation sites for sediment transport studies 
at Norwegian glaeier streams. 



FIG. 1. 

STUDIES OF SEDIMENT TRANSPORT AT NORWEGIAN GLACIER STREAMS 
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suspendert materiale og av grøvere bunntransportert materiale. 

Den store materialtransporten i brevassdragene kan også skape problemer for be

regning av vannfØringen. Mange steder er det vanskelig å finne målesteder der det 

bestemmende profilet ikke er utsatt for endringer. Profilendringer kan medføre at 

en over visse perioder får uensartede målinger. I 1975 var en imidlertid forskånet 

for sl ike probJ emer. Det har deri mot vært enkel te problemer av annen art med vann

merket i visa. 

Kartet på fig. l V1ser beliggenheten av observasjonsstasjonene, både de som har 

vært bemannet i 1975 og de der undersøkelsene er avsluttet. Hver observasjons

stasjon har vært bemannet med en eller to personer i den vesentligste delen av av

renningssesongen, vanligvis fra begynnelsen av juni til begynnelsen eller midten 

av september. Ved de fleste breene der det foregår materialtransportundersøkelser 

utføres det også massebalansestudier og meteoro1ogiske observasjoner. Resultatene 

fra massebalanseundersøkelsene publiseres separat. 

De fleste undersøkelsene har vært konsentrert om transporten av suspendert materi

ale i bre-elvene. I de senere år har det også ved flere av målestedene blitt fore

tatt målinger av grøvere bunntransportert materiale. Grunnlaget for beregningene 

av suspendert materiale er innsam"J ede vannprØver og observasjoner av vannstanden 

i brevassdragene. Det er eller har vært montert limnigraf ved de fleste måleste

dene. Vannprøvene tas i l-liters plastflasker i eller nedenfor en turbulent strek

ning i elva. Ved to av de undersøkte brevassdragene ligger det et vatn umiddelbart 

nedenfor brefronten. Her tas det prØver både ved innlØpet og utlØpet av vatnet. 

Under normale forhold tas det 5 prØver i dØgnet med 4 timers mellomrom, vanligvis 

fra kl.0700 til 2300. Ved utlØpet av de nevnte vatna tas det 3 prøver i dØgnet. 

Ved sterkt stigende vannføring eller flom taS prØvene oftere, opptil hver time om 

slamføringen er stor. Minst en gang i døgnet og etter flom tas det dobbeltprøver, 

dvs. to prØver samtidig. Dette er dels en sikkerhetsforanstaltning og dels for å 

undersøke enkeltprØvens representativitet. 

PrØvene tas ved at plastflaska settes i en beholder i enden aven lang stang. 

Denne holdes ut i elva i god avstand fra bredden med åpningen på skrå opp mot 

strømmen (Haakensen 1975, s.7). Flaska har en vid åpning og fylles i løpet av få 

sekunder. Den tas Øyeblikkelig opp når den er full. Den må ikke holdes under vann 

lenzer enn det som er nødvendig for at den skal fylles da mer vann ellers kn.n S1r

kulere i flaska og mer suspendert materiale enn innholdet i en liter kan bli 

igjen i flaska. Volumet av vannet i flaska måles og prØven filtreres i en kolbe 

med overtrykk (Ekman 1970). Filteret sendes deretter til Oslo for laboratorie

analyse. 
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Den største partikkelstørreIsen i det materiale som samles inn på denne måten 

varierer en del fra sted til sted med turbulensen på prøvetakningsstedet og vann

føringen. Sandkorn som er grøvere enn 1,0 mm i diameter regnes ikke som represen

tative for materialet i suspensjon og de plukkes vekk fra filteret og legges for 

seg for å kunne beh.,mdles separat i laboratoriet. 

Det meste av den store datamengden som blir samlet ~nn i løpet aven feltsesong 

blir ~verført til hullkort. Beregninger, sammenstillinger og kurvetegning utføres 

ved hjelp av EDB-teknikk. 

Metodiske spørsmål ved materialtransportundersØkelser er blitt behandlet tidligere 

(Andersson og Lunden, 1972). En vurdering av feilkildene ved slamundersøkelsene 

er gjort av Ekman (1970). 

MATERIALTRANSPORTUNDERSØKELSER VED BREER I NORGE, 1975 

Sammenfattende beskrivelse 

I 1975 fortsatte observasjonene ved Nigardsbreen på østsida av Jostedalsbreen. Her 

er det nå foretatt kontinuerlige målinger fra og med 1968. Utover det nedslags

feltet målingene dekker har undersøkelsene verdi som referanse for målinger av 

kortere varighet andre steder i nærliggende områder. Denne verdien øker med lengd

en av observasjonsserien. 

I Visa i Bøverdalen fortsatte målingene av slamføring og pålagring av bunntrans

portert materiale i en fangdam for andre år på rad. Målingene ble avsluttet i 1975 

da dammen brøt sammen under en flom l.oktober. 

Som det eneste stedet i Nord-Norge fortsatte målingene ved Engabreen, en vestlig 

utløper av Svartisen mot Holandsfjorden. Målingene har her pågått siden 1969. 

~~E:_~g_~~~~!~E!~g~!~EQ~l~~~~_gi~~~~~_~~E~~~i~g~~~~~~g~~ 

Vinteren 1974-75 var mild. Månedene fra desember til mars hadde høyere middeltem-

peratur enn normalt i de aktuelle områdene i både Sør- og Nord-Norge. I Sør-Norge 

var januar særlig mild med månedsmiddeltemperaturer 3-7 0 C over det normale. I Nord

land var februar og mars de mildeste med månedsmiddeltemperaturer 2-4 0 C over det 

normale. Tallene er hentet fra Klirnatologisk Månedsoversikt fra Det Norske Meteo

rologiske institutt. 

I Jotunheimen og Indre Sogn korn det mer nedbør enn normalt i perioden november til 

januar, bare i januar kom det 300-400% av det normale, hvorav Jotunheimen fikk den 
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største andelen. I resten av akkumulasjonssesongen kom det mindre nedbør enn nor

malt. 

Vinterakkumulasjonen på Hellstugubreen og Gråsubreen i Jotunheimen ble målt til ca. 

125% av gjennomsnittet for de siste 12 årene (Wold, 1976). Hellstugubreen ligger 1 

Visas nedslagsfelt og målingene skulle være representative for breområdene som 

drenerer til Visa. 

på Nigardsbreen var vinterakkumulasjonen 110% av gjennomsnittet de siste 13 årene. 

på Svartisen var nedbØren i akkumulasjonssesongen meget ujevnt fordelt. Det kom 

svært lite snØ i oktober-november, mer enn normalt i januar-februar, litt under 

det normale i mars-april og mer enn normalt i mai. I sum var vinterakkumulasjonen 

omlag som gjennomsnittet for de siste 5 årene. 

Sommeren i SØr-Norge begynte med en veksling mellom høytrykk og en nordlig luft
o 

strøm. Temperaturen var 0-1,5 C lavere enn normalt, mens nedbØren var betydelig 
o 

under normalen. Juli var preget av hØytrykk som ga temperaturer 1-1,5 C over nor-
o 

malen over det indre av Østlandet og O-l C under normalen på Vestlandet. Nedbøren 

var omkring eller litt lavere enn normalt. HØytrykket over SØr-Norge lå nærmest 

uforandret til midt i august da en mer ustabil værtype overtok. Temperaturen i 
o 

denne måneden var 1,5-2 C over det normale, mens nedbøren var drØyt halvparten av 

det normale. 

I Nordland var sommeren 1975 uvanlig kjØlig og regnfull. Månedsmiddeltemperaturene 
o var 1,5-3,5 C under og nedbøren 120-170% over det normale. Temperaturen var pe-

riodevis så lav at nedbøren kom som snØ i de hØyere delene av breområdene. 

Sommerens fØrste flom i Sør-Norge kom etter en varmeperiode som begynte 7.juni. 

Flommen kulminerte 10.juni i Visa og ll.juni ved Nigardsvatnet. I Visa kom som

merens største flom den 23.juni, årsaken var stor nedbør. En varmebølge fra S.

ll.august forårsaket sommerens største flom ved Nigardsvatnet. Den var ikke sær

lig stor. Den varme sommeren forårsaket imidlertid at avrenningen var forholdsvis 

høy fra ca.IO.juli til begynnelsen av oktober slik at avrennlngen var noe større 

enn gjennomsnittet for de siste årene. I Visa var avrenningen minst på hØyde med 

det høyeste som er målt siden målingene startet i 1967. Målingene er her i be

gynnelsen og slutten av forskjellige grunner meget usikre. 

Ved Engabreen kom vårflommen den 2l.juni p.g.a. både varme og regn. Vannføringen 

holdt seg forholdsvis hØY i lengere perioder, men det var ingen store flommer 

slik at avrenningen for hele sesongen var under gjennomsnittet for de siste år. 

g~g~!~ll_~2~~g~~!_~il_~!~~~_2~~~!y~~i2g~! 
Observasjonssesongen ved de tre underSØkte bre-elvene startet i månedsskiftet 
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OBSERVED GLACIERS NORWAV 1975 
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En sammenstilling av observerte dØgnvannføringer ved de undersøkte 
breene i 1975. 

Daily discharge variations at observed glaeiers in 1975. 
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mai-juni ved Nigardsbreen og Engabreen og 10.juni i Visa. Målingene ble avsluttet 

i midten av september. Den vesentlige delen av materialtransportsesongen skulle 

derved være dekket med unntak av Visa hvor observasjonene begynte under vårflommen 

og en betydelig flom den l.oktober er heller ikke dekket av målingene. 

Observasjonene fra undersØkelsesstedene er gjennomgående av god kvalitet med hyp

pige prØver under flomperioder og uten avbrudd av betydning. Beregningsgrunnlaget 

for årets data skulle derfor være tilfredsstillende. 

Nigardsbreen 

!n~l~d~i~g 

UndersØkelser i vassdraget fra den 47 km2 store Nigardsbreen har pågått i NVE's 

regi siden 1968. Tidligere års resultater er referert i tidligere rapporter fra 

Hydrologisk avdeling, NVE. 

Observasjonsstasjonen var i 1975 bemannet fra 27.mai til l4.september, mens limni

grafen i Nigardsvatnet også registrerte vannføringer utenom denne tiden. 

Det ble tatt flere daglige prØver, normalt 5 pr.dag, for beregning av transport av 

suspendert materiale gjennom hele observasjonsperioden både ved innløpet og utløp

et av det ca. 0,6 km2 store Nigardsvatnet. Forskjellen mellom mengden suspendert 

materiale i prØvene tatt ved innløpet og utlØpet gir informasjon om mengden av 

materiale som sedimenteres i vatnet. 

Deltaet ved innlØpet ble ved sesongens slutt nivellert og opploddet langs de 

samme profiler som tidligere. Disse målingene ble sammenliknet med tilsvarende 

målinger ved avslutningen av forrige sesong. Dette gir informasjon om pålag

ringen av vesentlig grovt materiale som bre-elva har fØrt med seg i bunntrans-

port. 

Vannstanden i vatnet ble observert flere ganger daglig. Disse dataene er komplettert 

med data fra limnigrafen nær utlØpet av vatnet. 

Også i 1975 var nettobalansen for Nigardsbreen positiv (Wold, 1976). Dette kommer 

i tillegg til de siste års overveiende positive tall. Brefronten har imidlertid 

ennå ikke reagert på dette. Også i 1975 rykket den tilbake, med 16 meter som et 

gjennomsnitt av målinger fra flere punkter (O.LiestØl, pers.medd.). Dette er ikke 

overraskende da en så vidt stor bre som Nigardsbreen har lang reaksjonstid og det 

kan ta mange år før overskudd på breens Øvre deler forplanter seg ned til bretunga. 

Resultat 

Diagrammene i fig. 3 Vlser resultater av observasjoner og beregninger fra Nigards

vatnet i 1975. Den døgnlige middeltemperaturen er beregnet på grunnlag av avles-



n1ng for hver time av termografen med kontrollavlesninger på et termometer to 

ganger 1 dØgnet. Den døgnlige nedbøren er målt med nedbØrmåler av typen "Pluvius" 

NIGARDSVATN 1975 
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Fig. 3 Det øverste diagrammet viser dØgn1ig nedbør (sØyler) og døgnmiddel
temperaturen (heltrukken strek) målt i lØpet av observasjonssesongen 
ved Nigardsvatnet i 1975. Det nederste diagrammet viser den døgnlige 
vannføringen (heltr\Jkken strek) målt ved utløpet av vatnet og den be
regnede transporten av suspendert materiale ved innlØpet (åpne søyler) 
og ved utlØpet (svarte søyler). Forskjellen mellom de to søylerekkene 
g1r et inntrykk av vatnets effektivitet som sedimentasjonsbasseng. 

The upper diagram shows daily precipitation (columns) and daily mean 
air temperatures (lines) at Lake Nigardsvatn during the 1975 observa
tion season. The lower diagram shows daily variations in water dis
charge (line) from the lake and suspended sediment entering (open co
lumns) and leaving (black columns) the lake. The difference is an in
dicator of the lake I s effi!'iency as a sedimentat ion trap. 
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som er avlest kl. 0700 og 1900. Som ett døgns nedbør regnes avlesninger kl. 1900 

pluss avlesningen kl. 0700 påfØlgende dag. Dette avviker fra Meteorologisk Insti

tutts rutine, for M.I. 's observatører avleser kl. 0700 og fØrer målt nedbør på 

avlesningsdagen. Det blir således ett dØgns forskjell i framstillingen av dØgnlig 

nedbør etter de to forskjellige rutiner. 

I likhet med tidligere år er det god overensstemmelse mellom de meteorologiske 

parametrene og avrenningen i observasjonssesongen. 

I løpet av sommeren var det ingen særskilt store flommer. Bare i en 2-3 av de 

siste la årene har den hØyeste vannfØringen vært lavere enn i 1975, men vannfør

~ngen var jevnt hØY etter 10.juli slik det totale avlØpet i de seks månedene fra 

mai til oktober var 196 . 106 3 10% . . . . m . Det er ca. o mer enn gJennomsn~ttet ~ de s~ste 

10 årene. Den største døgnvannfØringen ble registrert ll.august 

på det hØyeste var vannfØringen i utlØpet da 40,5 m3/s. 

6 3 med 3,1 . 10 m . 

Transporten av suspendert materiale inn i vatnet i observasjonsperioden 27.mai til 

14.september er beregnet til ca. 9500 tonn. Transporten ut av vatnet i samme pe

riode var ca. 2100 tonn. Det vil si at ca. 78% av alt finmaterialet som bre-elva 

førte med seg sedimenterte i Nigardsvatnet. 

Største målte dØgntransport inn i vatnet ble målt 28.juli med 625 tonn ved en døgn

lig vannføring på bare 1,7 . 106m3 . De hØye verdiene for slamfØringen skyldes ras 

fra bretunga som forårsaket utvasking av finmaterialet i området ved brefronten. 

Den for sommeren 1975 uvanlig hØye slamkonsentrasjonen 1420 mg/l ble målt kl. 0700 

umiddelbart etter raset. Dataprogrammet som beregner slamtransporten foretar en 

utregning for tidspunktene mellom to målinger etter en linær skala. I dette til

felle medfØrer det at verdien totalt for dØgnet blir for hØY, da slamkonsentra

sjonen inntil raset kom må antas å ha vært relativt liten, antakelig 30-60 mg/l 

lik målingene nærmest før. Det er også rimelig å anta at konsentrasjonen etter 

raset falt raskere enn en utligning etter en lineær skala tilsier. 

Den hØyeste dØgntransporten under mer normale forhold ble målt 15.juli med 320 tonn. 

Den hØyeste slamkonsentrasjonen i innlØpet ble målt 9.juni med 345 mg/l. Det er 

lavt i forhold til tidligere år da den maksimale slamkonsentrasjonen har variert 

mellom 255 og 2000 mg/l. 

Fig. 4 DØgnlig vannfØring ved utlØpet av Nigardsvatnet fra mai til oktober i 
årene 1965-1975. Tallet til høyre angir totalt avlØp observert i løpet 
av disse månedene. Det gjennomsnittlige årlige avlØp for nevnte 6-måneds
periode er 183 . 106m3 . 

Daily dis charge at the outlet of Lake Nigardsvatn from May to October 
during the years 1965-1975. The number on the right hand side gives the 
total summer discharge for each year. The annual mean discharge for this 
6-months' period is 183 . 106m3 . 
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Forut for den 27.mai da observasjonssesongen tok til, forekom det ikke store vann

føringer og ventelig heller ikke materialtransporter av særlig betydning til Ni

gardsvatnet. Den totale slamtransporten inn i vatnet før observasjonssesongen kan 

anslås til ca. 350 tonn. Etter observasjonssesongens slutt den l4.september var 

det tre mindre flommer den 19. og 26.september og l.oktober (fig. 4 ). Etter sam

menlikning med slamtransporten ved tilsvarende flommer tidligere er det antatt at 

den totale slamtransporten inn i vatnet etter observasjonsperioden er ca. 1500 tonn. 

Den totale finmaterialtransporten fra Nigardsbreen i 1975 kan derved anslås til ca. 

11 300 tonn. 

Pålagringsstudier på deltaet utført av S.R.Ekman viser at det fra hØsten 1974 til 

høsten 1975 har funnet sted en akkumulasjon av 7800 m3 . Denne akkumulasjonen be

står vesentlig av grovmateriale ) 0,5 mm i diameter. Dette skulle tilsvare ca. 

15 600 tonn grovrnateriale. 

Den totale sedimenttransporten fra Nigardsbreen i 1975 var ut fra de foreliggende 

måleresultatene i størrelsen 26 900 tonn. Det tilsvarer en fjerning av et 0,21 mm 

tykt lag av fjellet jevnt fordelt under hele breen om en regner fjellets egenvekt 

lik 2,7 g/em3 . 

!:.o~:h~l~e!. ~el}~m_t~a::s~.o~:t _a~ _~y~p~n~e~t_o~~u~~n!.r~n~p~r!.e~t _m~t~ri:.ale 

I tabellen nedenfor er det gjengitt tall for henholdsvis transport av suspendert 

materiale inn i Nigardsvatnet og målt akkumulasjon på deltaet ved innlØpet. 

Transport av suspendert Andel av total Akkumulasjon på Andel av total 
materiale i elva fra massetransport deltaet ved inn- massetransport 
breen 1 øpet i vatnet 

1969 16 000 tonn 66% 8 100 tonn 34% 

1970 14 000 " 55% 11 500 " 45% 

1971 9 350 " 73% 3 500 " 27% 

1972 11 500 " 41% 16 700 " 59% 

1973 11 700 " 41% 16 600 " 59% 

1974 6 000 " 48% 6 400 " 52% 

1975 11 300 " 42% 15 600 " 58% 

79 850 tonn 50% 78 400 tonn 50% 

I gjennomsnitt for de SJU årene målingene har pågått er akkumulasjonen på deltaet 

altså snaut 50% av den totale material transporten. Som nevnt i en tidligere rap

port (Kjeldsen, 1975) kan det tenkes at det på deltaet også akkumuleres noe av det 

materialet som tilfØres i suspensjon. Det skulle derfor fortsatt være rimelig å 

anta at bunntransporten utgjør ea. 40% av den totale material transporten i elva 
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fra Nigardsbreen. Det samme forholdet antas gjelde også ved andre målestasjoner 

der de naturgitte forhold kan sammenliknes med forholdene ved Nigardsvatnet. 

Visa 

.!!}!}1.~~!}:i!}g 
Fangd4mmen ~ Visa ble ikke på langt nær fylt av grovmateriale i 1974 (Kjeldsen, 

1975) og det ble antatt at den i tillegg kunne romme en normal sommers akkumula

sjon. Det ble derfor vedtatt å fortsette målingene også ~ 1975. Slammålinger ble 

foretatt i hele observasjonssesongen etter vanlig rutine. 

Da observasjonene startet den 10.juni var det provisoriske vannmerket i gjelet 

slått ut av stilling, antagelig under isløsing om våren. De to første dagene ble 

derfor vannstanden avlest ved limnigrafen ovenfor dammen. Fordi dammen utgjør et 

ustabilt profil og vannstanden dessuten påvirkes av avleiringene i dammen, blir 

målingene upålitelige. Men over kortere perioder med ikke for store vannføringer 

og massetransport har det vist seg mulig å sette opp en kurve som viser en entydig 

forbindelse mellom vannstaden avlest ved limnigrafen og vannmerket i gjelet. Dette 

ble gjort for de første dagene etter at vannmerket var reparert l2.juni, og vann

standen for vårperioden,er beregnet ut fra denne kurven. Vannstanden for perioden 

etter observasjonssesongens slutt l6.september og fram til 23.september da limni

grafen ble lagt ned, er beregnet på liknende måte. For å få et begrep om vannfør

ingen etter 23.september er det forsøkt å korrelere med vannmerket i Leira ved 

Elveseter (fig. 2). Begge elvene drenerer hØyfjellsområder i Midt-Jotunheimen, 
• • o • 2 2. 

Le~ra ved Elveseter et noe m~ndre omrade enn V~sa, 153 km mot 251 km for V~sa. 

Bredekningen for Leira er 19% mot 13% for Visa (Østrem & Ziegler, 1969). For deler 

av ettersommeren er det rimelig korrelasjon mellom de to vannmerkene, men flommen 

kan være av ulik størrelse. Demningen nedenfor Visa bru ble Ødelagt aven flom l. 

oktober, forårsaket av et kraftig regnvær. StØrrelsen av flommen er vanskelig å 

anslå på det nevnte grunnlag. Den hØyeste vannføringen lå antagelig et sted mellom 
3/ . . . 11 75 og 125 m s, sannsynl~gv~s nærmere det s~stnevnte ta et. 

Resultat 

Diagrammene fig. 5 v~ser beregninger av vannføring og transport av finmateriale i 

Visa. De meteorologiske dataene er hentet fra stasjonen "BØverdal, Sletten" som 

ligger ca. l mil lenger opp i dalen ved garden Kvanndalsvoll. 

Årets vårflom kom da temperaturen steg betydelig i perioden 7.-l0.juni (fig. 5 ). 

Flommen kulminerte den 11. med en vannføring på 93,3 m3/s (fig. 7 ). Denne dagen 
6 3 hadde også sommerens hØyeste døgnvannføring med 5,64 . 10 m . Den hØyeste vann-
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føring målt i m3/s ble imidlertid målt under en kortvarig flom forårsaket av regn

vær den 23.juli. VannfØringen nådde da 142 m3/s og slamføringen under denne flom

toppen var betydelig hØyere enn ellers i avrenningssesongen. Den høyeste konsentra

sjonen ble målt til 2 925 mg/l. Dette medførte at transporten av suspendert mate

riale dette dØgnet kom opp i over 5 600 tonn, en mengde som utgjør ca. 20% av 

slamtransporten i hele avrenningssesongen. på samme måte som forrige år viser det 

seg at slamkonsentrasjonen Øker meget sterkt med Økende vannfØring, slik at en ve

sentlig del av slamtransporten foregår i lØpet aven eller noen få dager med mak

simal vannfØring (fig. 6). 

Daily Daily mean 
precip. air. temp. 

mm °c Boverdal, Sletten 

VISA 1975 

20 20----------------------------------------------------------------

15 15 ------------------~~~--f\--~Hr4_--~A_--------~---------------

10 10--~--~--~_+--~~----~-

5 5 

O O 
10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 

Daily Daily 
disch. suspended 
106 m3 load tons 

5614 

2000 ------- ___________ i ______________________________ __ 

6 1500------------------------

Fig. 5 
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JUNE JULY AUGUST SE PTEMBER 

Det øverste diagrammet viser meteorologiske parametre målt ved stasjonen 
"BØverdal , Sletten" 10 km sØr for Visas samløp med BØvra. Nedenfor vises 
dØgnlig vannfØring og beregnet transport av suspendert materiale. 

The upper diagram shows meteorological parameters measured at the station 
"BØverdal, Sletten" 10 km south of Visa's confluence with BØvra. Daily 
water discharge and estimated suspended loads are shown below. 
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DØgnlig middelkonsentrasjon av suspendert materjale i Visa i 1974 og 
1975 (heltrukken linje). Den stiplede linja viser dØgnlig vannføring. 

Daily mean concentration of suspended load in Visa in 1974 and 1975 
(line). The broken line shows daily water discharge. 
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For hele observasjonsperioden er det beregnet at Visa transporterte 20 250 tonn 

suspendert materiale. Målingene startet under vårflommen. Det er normalt en større 

slamfØring under stigende vannstand enn under tilsvarende vannføringer ved jevn og 

synkende vannstand, og slamtransporten i de første dagene av juni fram til måling

ene startet er på denne bakgrunn anslått til ca. 750 tonn. For resten av avrennings

sesongen, fØr observasjonene tok til, ble det anslagsvis transportert ca. l 200 

tonn, vesentlig under tre små flommer i mai (fig. 2 ). For resten av avrennings

sesongen, d.v.s. etter observasjonene sluttet, er det vanskeligere å anslå mate

rialtransporten p.g.a. usikkerheten omkring vannføringsforholdene (s. 15). For 

resten av september var slamtransporten anslagsvis l 600 tonn, i oktober ca. 6 000 

tonn og ~ løpet av resten av sesongen ca. 200 tonn. Den totale transporten av sus

pendert materiale i 1975 skulle derved bli ca. 30 000 tonn. 

Resultater fra akkumulasjonsmålingene i fangdammen er vist i tabellen nedenfor. 

Dato for HØyeste Pålagret ma- Andel av Slam- Andel av 
niveller- vannføring teriale i total masse- transport total masse-
~ng fangdammen transport transport 

13-14/9-74 3 
11% 4870 89% 93,2 m /s 600 tonn tonn 

12-13/6-75 49,5 Il 390 Il 23% 1330 Il 77% 
28-29/6-75 

142 " 1820 Il 

)} 11967 "} 28-29/7-75 
44,5 Il (20 Il 11% 3469 Il 89% 

19-20/8-75 
22,9 Il (20 " ) (2%) 1024 " (98%) 

15-16/9-75 

2850 tonn 11% 22660 tonn 89% 

Usikkerheten i de enkelte målingene av pålagret materiale i dammen må nok settes 

til minst ± 50 tonn. Tall mindre enn dette er derfor satt iparantes. 

Forholdet mellom bunntransport og slamtransport varierer for de enkelte målepe

riodene. Som i fjor (Kjeldsen, 1975, s. 25) er det en tendens til at bunntransport

ens andel av den totale materialtransporten avtar utover sommeren. Den første må

lingen bryter dette mønsteret. Den omfatter imidlertid hele perioden fra siste 

måling 13.-14.september 1974 fram til 12.-13.juni 1975. Perioden omfatter altså 

både en hØstsesong da bunntransportens andel antas å være forholdsvis lav og en 

vårsesong da denne andelen synes å være hØyere. Perioden som strekker seg over 

høst, vinter og vår omfatter en lang periode med vesentlig lav vannfØring. Slam

transporten er nok lav i denne perioden, og bunntransporten er rimeligvis helt u

betydelig da det synes å være nØdvendig med en viss minstevannføring for at en 

målbar bunntransport skal finne sted. 
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VISA 1975 

Maximum daily discharge 
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Fig. 7 Høyeste daglige vannføring i observasjonsperioden i 1975. øverst er 
angitt den beregnede mengden av avsatt grovmateriale i periodene 
mellom hver enkelt nivellering av dammen. 

Maximum daily discharge for the observation period of 1975. On the 
upper part the calcul ated accumulation of bed load iS shown for periods 
between each time leveiling was made. 

Totalt for hele perioden skulle en vente at bunntransportens andel av den totale 

materialtransporten ville være mindre enn ellers i året, men i 1975 ble en del av 

vårflommen tatt med i denne perioden. Dette kan være grunnen til at bunntransport

ens andel øket noe. Slamtransporten i denne lange perioden er beregnet ved sam

menlikning med perioder med lik vannføring tidligere på høsten og ettersommeren 

1974 og i juni 1975. Det er klart at tall som kommer fram på denne måten er mere 

usikre enn de som baserer seg på direkte målinger. 

Forholdstallet mellom bunntransportert materiale og totaltransporten for hele måle

perioden fra september 1974 til september 1975, beregnet til 11%, faller bra sam

men med de 13% som ble målt sommeren 1974. Gjennomsnittet for hele måleperioden 

fra l7.-l8.juni 1974 til l5.-l6.september 1975 blir derfor snaut 12%. 

Den største avsetningen av grovmateriale skjedde i tiden mellom målinger utfØrt 

28.-29.juni og målingene 28.-29.juli, da det ble avsatt l 820 tonn. I denne pe

rioden var det en mindre flom omkring 9.-ll.juli med en maksimal vannføring på 

63,7 m3 js (fig. 6 ). Den største massetransporten, antagelig l 100 - l 300 tonn, 

forekom imidlertid under sommerens største flom den 23.juli da vannføringen var 

142 m3 js på sitt hØyeste. 
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Fangdammen i visa nedenfor Visa bru. Bildet er tatt 11.juni 1975. Grovt 
bunntransportert materiale har lagt seg opp og dekker her ca. 3/4 deler 
av dammen . . Av1eiringene Økte utover sommeren både i hØyde, lengde og 
bredde (fig. 8). 

The dam in the Visa River photographed on June 11, 1975. Coarse material 
has been deposited and it covers approximate1y 3/4 of the dam. During 
the summer the deposits grew both in height, width and length (compare 
fig. 8). 

på fig. 8 er det vist fire tverrsnitt over dammen henholdsvis 14, 30, 46 og 62 

meter ovenfor demningen. Det er tegnet 1nn tre profiler i hvert snitt etter fØrste 

og siste nivellering i 1974 og etter siste måling i 1975. på samme figur er det 

vist to lengdesnitt. Plasseringen av snittene ser man aven liten kartskisse 

øverst på figuren. Profilene viser at dammen var på det nærmeste fylt i september 

1975 med unntak av to dyprenner på hver side, den største langs dammens nordside. 

Grovmaterialet var lagt opp 1 en banke som bygde seg opp både i hØyde og omfang, 

naturlig nok mest i den nedre delen (fig. 9). øverst har det vært en liten erosjon 

(tverrsnitt ved 62 meter og lengdesnitt ved 14 meter). Det ble her en utjevning 

av profilet med en akkumulasjon i dyp renna og en noe mindre erosjon i banken. 

Fig. 8 Profiler over dammen i Visa nedenfor Visa bru. Den lille kartskissen 
øverst viser profilenes plassering i dammen. Til hØyre er vist 4 tverr
snitt og til hØyre 2 lengdesnitt hvor profilet ved første og siste 
nivellering i 1974 og siste i 1975 er tegnet inn. 

LeveIling profiles of the dam in visa River. The small sketch at the 
top shows the location of profiles. To the right is shown 4 cross
profiles and to the left 2 longitudinal profiles. Results of 3 le
vellings are drawn on each profile, from the first and the last one in 
1974 and the last one in 1975. 



22 

Som nevnt er den totale transporten av suspendert materiale i 1975 beregnet til 

ca. 30 000 tonn. Siden siste måling i 1974 ble det målt 2 850 tonn akkumulert 

grovmateriale i fangdammen. En liten flom i september 1974 (etter siste nivellering 

av dammen) er antatt å ha forårsaket en akkumulasjon på ca. 100 tonn. Etter obser

vasjonssesongen i 1975 var det også to mindre flommer i september som ved sammen

likning med perioder med liknende vannføring kan ha forårsaket en transport av 

grovmateriale på omlag 200 tonn. Den l.oktober ble demningen ødelagt aven stor

flom, og dessverre var da som nevnt limnigrafen ved Visa bru nedlagt. Med den 

store usikkerheten Som eksisterer for vannfØringen under denne flommen, er grov

materialtransporten anslått til omkring 800 tonn. For hele 1975 skulle derved trans

porten av grovt materiale i Visa bli ca. 3 750 tonn. 

Den totale massetransporten i Visa i 1975 blir etter dette anslagsvis 33 750 tonn. 

Dette tilsvarer en fjerning av et 0,38 mm tykt lag av fjellet jevnt fordelt under 

alle breene i nedslagsfeltet. Dette er vesentlig mer enn i 1974 (fig. 19), anta

kelig fordi avrenn~ngen i 1975 var hØyere enn i 1974 og hØyere enn gjennomsnittet 

for de siste årene. Som nevnt er det vanskelig å angi den totale vannmengden nøy

aktig, men den var rimeligvis 10 - 20% hØyere enn gjennomsnittet for de 8 årene 

(1967-1974) som limnigrafen ved Visa bru har vært i drift. Årets største flom 

(142 m3/s) var også relativt hØY' (I gjennomsnitt har maksimalflommen for de siste 

8 år vært i størrelsesordenen 130 m3/s). Mens material transporten i Visa i 1974 

var antatt å være betydelig lavere enn i et normalår, er det derfor rimelig å an

ta at material transporten i 1975 var noe hØyere enn i et normalår. 

Engabreen 

~~~l~~~i~g 
Ved den 38 km2 store Engabreen har det pågått undersøkelser av vannføring og trans-

port av suspendert materiale siden 1969, og resultatene er fortlØpende blitt publi

sert i Brekontorets årlige rapporter. 

Vannprøver for undersøkelse av innholdet av suspendert materiale tas ved innløpet 

og utløpet av det 1,2 km2 store Engabrevatnet. I vatnet er det installert en limni

graf som også registrerer vannstanden utenom observasjonssesongen. 

Vannmerket er blitt kontrollert. Det blir forsøkt å foreta vannfØringsmålinger 

ved forskjellige vannføringer. Likeså blir det foretatt vannfØringsmålinger både 

ved innlØp (fig. 10) og IJtlØp for å bringe på det rene forskjellen i vannfØring 

~nn og ut av vatnet. 

Deltaet ved innlØpet ble opploddet 28.februar - l.mars 197A mens vatnet var is

lagt. Målingene ble utført på samme måte som vinteren 1975 med nivellering/opp

lodding for hver S.meter langs 8 profiler over deltaet (fig. Il). 
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FiS. 10 Vannføringsmåling i elva 
fra Engabreen mellom 
breen og Engabrevatnet 
ved lav vannføring 
vinteren 1976. 

Discharge measurements 
in the river from Enga
breen between the glacier 
and Lake Engabrevatnet 
at low discharge during 
the winter 1976. 

Observasjonsstasjonen ved Engabrevatn var i 1975 bemannet fra 3.juni til l6.septem

ber med unntak av 3 dØgn omkring månedskiftet august-september. Observasjonsrutinene 

var de samme som beskrevet tidligere. 

Brefrontens posisjon er målt fra i alt Il punkter spredt fra 150 m.o.h. på sØr

siden av breen rundt fronten på ca. 100 m o.h. til 275 m o.h. på nordsiden. 

Gjennomsnittet av disse Il målingene viser at brefronten har samme posisjon som 

forrige år, dvs. breen har ennå ikke begynt å støte framover til tross for flere 

års positiv massebalanse. 

Resultat 

Diagrammene fig. 12 viser resultater og beregninger fra Engabrevatnet i 1975. Måle

metodene har vært de samme som i tidligere år, de er beskrevet under avsnittet som 

omhandler Nigardsvatnet (s. 10). 

Overensstemmelsen mellom de meteorologiske parametrene og avrenningen er god i det 

meste av sesongen. Meteorologiske data for en periode av 3-6 dager i månedskiftet 
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Nivellering av den delen av deltaet ved bre-elvas innlØp i Engabre
vatnet som ligger over vann. Legg merke til det grove materialet som 
bre-elva har fØrt med seg. 

Levelling of the inlet delta ~n Lake Engabrevatn. Note the coarse ma
terial which has been transported by the glacial river. 

august-september mangler, med nedbØren i denne perioden er utlignet jevnt på de 

aktuelle dagene og vannfØringen ~ samme periode er beregnet ut fra data fra limni

grafen, mens slamtransporten er anslått ved sammenlikning med dager med liknende 

vannfØring ~ dagene nærmest fØr eller etter. 

Den første dag med vannføring og slamtransport av større betydning inntraff 8.juni 

etter at dØgnmiddeltemperaturen hadde steget fra 6-7oC til ca. l30 C samtidig som 

det kom ca. 28 mm nedbØr over 2 dØgn. Den største døgnlige transport av finmateri

ale ~nn i vatnet, drØyt 1000 tonn, fant sted den 20.juni. Tidligere år har denne 

verdien variert mellom 340 og 2180 tonn. Største dØgnlige avlØp var 2,55 . 106m3 

den 5.august. Det største døgnlige avlØp har i tidligere år variert fra 2 til 

6 • 106m3 (fig.13). Det var således ingen stor flom i 1975, men flere perioder 

med relativt hØy vannføring, også etter observasjonssesongen (fig.13 ). Avløpet 

for perioden ma~ til oktober var noe lavere enn gjennomsnittet for de siste 6 

årene. Den største konsentrasjonen av suspendert materiale ble målt til 1085 mg/l 

den 20.juni. Dette er den hØyeste verdi som er målt for breelva fra Engabreen. 

Tidligere år har den største konsentrasjonen av suspendert materiale variert mel

lom 185 og 900 mg/l. 

Beregningene for observasj,onsperioden 3.juni - l6.september v~ser at ca. 

130 • 106m3 vann og ca. 14150 tonn suspendert materiale ble transportert inn i 
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ENGABREVATN 1975 
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Fig. 12 Det øverste diagrammet viser meteorologiske parametre målt ved sta
sjonen ved Engabrevatn i observasjonssesongen 1975. Nedenfor vises 
dØgnlig vannfØring og den beregnede transporten av suspendert materiale 
inn og ut av vatnet. Forskjellen mellom de to søylerekkene gir et :Lnn
trykk av vatnets effektivitet som sedimentasjonsbasseng 

The upper diagram shows meteorological parameters measured at the sta
tion at Lake Engabrevatn through the observation season 1975. The 
lower diagram shows daily variat ions in water disc:harge from tl'e lake 
and suspended loads entering and leaving the lake. The difference 
between the latter two gives an impression of the effiriency of the 
lake as a sedimentation trap. 
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Fig. 14 Opplodding av deltaet ved bre-elvas innlØp i Engabrevatn. Det bores 
hull for hver 5.meter langs en wire som strekkes utover isen ut til 
250 meter fra to fastmerker på hver side av deltaet. 

Sounding of the delta forrned by the glacial river from Engabreen. 
Holes were drilled 5 metres apart along a wire. The wire is stretched 
on the ice 250 metres from two fixed points on each side of the delta. 

vatnet og ca. 1530 tonn ut av vatnet. Dvs. at ca. 89% av det suspenderte materi

ale i bre-elven ble avsatt i vatnet. Tidligere år har andelen av det suspenderte 

materiale som ble avsatt i vatnet ligget mellom 75 og 88%. 

AvlØpskurven, fig.13 , viser at det var to mindre flommer etter observasjons

perioden i oktober. så sent som l3.november var det igjen en mindre flom med dØgn

vannfØring på 1,57 . 106m3 . Slamtransporten ~ den delen av avrenningssesongen som 

ligger utenom observasjonssesongen er anslått ved å sammenlikne med dager med 

samme vannfØring i observasjonsse;=;ongen. Den totale slamtransport ~ avrennings

sesongen er etter dette anslått til ca. 16400 tonn. 

Deltaet ved innløpet i vatnet ble som tidligere nevnt nivellert og opploddet igjen 

vinteren 1976. Vatnet er for bredt til at en målewire kan strekkes over vatnet 

Fig. 13 DØgnlig vannføring ved utlØpet av Engabrevatn fra mai til oktober i 
årene 1969-1975. Tallet til hØyre angir totalt avlØp observert i løpet 
av disse månedene. Målingene er mangelfulle for de tre årene fra 1971 
til 1973. Det nederste diagrammet viser de største regist~~rte vann-
føringer i m3/s for samme periode. .. . 

Daily discharge at the outlet of Lake Engabrevatn from May to October 
during the years 1969-1975. Observations are missing for · periods of the 
three years 1971-1973. The lower diagram shows flash ~loods in m3/s 
for the same period. 
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ENGA BREVATN 
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slik det gjøres ved Nigardsvatnet. Derfor er en avhengig av at vatnet er islagt. 

En wire legges ut over isen fra et fastpunkt på hver side av deltaet (fig. 14), 

i retning mot fastmerker på motsatt side av vatnet og strekkes på en bestemt måte 

hver gang. Det måles for hver 5.meter, punktene på land blir nivellert og punktene 

i vatnet opploddet. Den ytre begrensingen av deltaet settes ved 20 meters dyp og 

avrundes fra denne dybde inn mot stranda på begge sider. 

Som ventet var avleiringene mektigst rett ut for utlØpet av breelva (fig.15 ), 

på det meste over 2 meter siden forrige måling i mars 1975. Den totale akkumula

sjonen på deltaet er beregnet til 4325 m3 eller 8650 tonn om en regner at lØs

materialet har en spesifikk vekt på 2 g/em3 . Det antas at det vesentlig er bunn-

transportert, grovt materiale med diameter 0,5 mm som er avsatt på deltaet. 

Etter dette skulle den totale transporten av lØsmateriale fra Engabreen i 1975 

bli 25050 tonn. Derav utgjør bunntransporten snaut 35%. Dette er noe mindre enn 

det som er funnet som gjennomsnittlig forhold mellom suspendert og bunntranspor

tert materiale ved Nigardsbreen (s. 14). Men enkelte år har forholdet også der 

vært av denne stØrrelse. En fjerning av 25050 tonn lØsmateriale tilsvarer 0,24 mm 

erosjon av fjelloverflaten jevnt fordelt under hele breen. 

Usikkerheten i målingene på deltaet ved Engabrevatnet er rimeligvis større enn 

Nigardsvatnet p.g.a. målemetodene. Det er større sjanse for at man ikke måler i 

nØyaktig samme punkt når wiren strekkes ut over mer eller mindre snØdekket lS enn 

når den spennes ut og henger i luften mellom to fastpunkter. Målingene bør derfor 

gjentas flere år før en kan Sl noe mer bestemt om bunntransportens andel av den 

totale massetransporten ved Engabrevatnet. Inntil videre synes det imidlertid ri

melig å regne med at den er av samme størrelse som ved Nigardsvatnet. Målingene 

fra tidligere år, som er basert på beregninger fra Nigardsvatnet, er derfor fore

lØpig ikke endret (fig. 19). 

Fig. 15 Den øverste skissen viser de nivellerte og opploddede punktene på del
taet ved innlØpet. Den nederste skissen viser akkumulasjonen på deltaet 
fra vinteren 1975 til vinteren 1976. I tillegg er dybdekurver tegnet 
lnn. 

The upper sketeh shows surveyed points on the inlet delta at Lake Enga
brevatn out to a depth of 20 metres. The lower sketch shows the accumu
lation on the delta between the winters 1975 and 1976. Depth curves 
also are shown. 
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OPPSUMMERING AV AVSLUTTEDE MALINGER 

Innledning 

I 1974 ble målingene av transport av suspendert materiale avsluttet ved 2 breer ~ 

Nord-Norge. Ved Trollbergdalsbreen hadde målingene pågått i 5 år og ved HØgtuv

breen i 4 år. Ved Trollbergdalsbreen ble også limnigrafen demontert og derved ble 

målingene av vannføringen samtidig nedlagt. Slike målinger pågår derimot fremde

les i Leiråga nær utlØpet fra Høgtuvbreen. For nærmere opplysninger om målingene 

henvises til rapportene fra de enkelte år. 

Trollbergdalsbreen 

Målingene av vannfØring og transport av suspendert materiale fra den ca. 2 km2 

store Trollbergdalsbreen øverst i Beiardalen har pågått siden 1970 (Ziegler 1972). 

Breen er en dalbre sørøst for den 1637 meter hØye Skjelåtind nord for den Østlige 

delen av Svartisen. Langs den samme fjellryggen ligger flere liknende breer både 

nord og sØr for Trollbergdalsbreen. 

på fig. 16 er det vist kurver for avlØpet fra Trollbergdalsbreen i de 5 årene må

lingene ble utfØrt. I tabellen ved siden av er det gitt en tallmessig fremstilling 

av det samme. I tillegg er det også tatt med tall for transporten av suspendert ma

materiale. 

Limnigrafen foran Trollbergdalsbreen ble ofte utsatt for profilendringer. Den 19. 

august 1971 skjedde en betydelig profilendring under en uvanlig hØY vannfØring 

(Ziegler 1973). Etter denne dato er beregningene av vannføringen sannsynligvis 

for lave. 

Et nytt vannmerke ble derfor opprettet i 1972, men allerede 10.august samme år 

skjedde en ny profilendring som forårsaket at det nyopprettede vannmerke ble 

stående på tørt land (Ziegler 1974). Det var imidlertid foretatt tilstrekkelig med 

vannføringsmålinger til at en kunne beregne vannføringen for perioden før 10. 

Fig. 16 Daglig avlØp fra Trollbergdalsbreen i den tid observasjonsstasjonen var 
bemannet i årene 1970-1974. I tabellen til høyre er det tatt med tall 
for avlØp, slamføring og konsentrasj on av suspendert materiale for hver 
måned og i gjennomsnitt pr.dag samt det som totalt er målt i lØpet av 
observasjonssesongen. Nederst er vist de største registrerte vannføringer 
i m3/s for samme periode. 

Daily discharge from Trollbergdalsbreen during the observation seasons 
in 1970-1974. The table to the right gives numbers for the discharge, 
transport of and concentration of suspended load for each month and the 
ave rage per day. The total figure for each season is also given. The 
lower diagram shows flash floods in m3/s for the same period. 
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0,112 2963 47,0 421 

O,!!5 129 25,9 240 

0,094 1098 35,4 375 

0,103 2889 93,2 979 
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august. Et kontroll vannmerke ble opprettet umiddelbart og fra 1973 er det utført 

så mange vannføringsmålinger at beregninger av vannfØringen etter 10.august 1972 

må sies å hvile på et sikkert grunnlag. For tiden fØr 10.august 1972 er usikker

heten i målingene større p.g.a. de hyppige profilendringene. 

Tro11bergdalsbreen ligger i et område med omvand1ede sedimentære bergarter (Olsen 

1974), som er forholdsvis lett eroderbare. Rundt breen finnes da også rikelig med 

løsmateriale, og under breen er det sannsynligvis også mektige lag av bunnmorene 

som bre-elva eroderer i. Ved skifte i dreneringsmØnsteret under breen kan dette 

føre til perioder med uvanlig hØye konsentrasjoner av suspendert materiale. 

Den 19.august 1971 ble det således målt opp til 12 000 mg/l, et usedvanlig høyt 

tall. 

En kan også legge merke til at transporten av suspendert materiale har variert 

betydelig. Generelt har det vært en tendens til at den har avtatt. De to siste 

årene har det ikke vært flommer aven slik stØrrelse som de 3 tidligere år, og 

dette kan forklare noe av forskjellen i material transporten, men neppe alt. De 

store flommene som førte til at elva forandret sitt leie foran breen har sannsyn

ligvis også fØrt til forandringer i dreneringsmønsteret under breen. Derved kunne 

elva vaske vekk materiale fra stadig nye områder. Etter lO.august 1972 har det 

ikke forandret seg vesentlig. Det materiale som har vært tilgjengelig for fluvial 

transport etter denne datoen er stort sett bare det som breen har erodert i 

undergrunnen. Den spesifikke sedimenttransport for 1974 er derved kommet ned på 

et nivå som er sammenlignbart med andre breer i Svartisområdet (fig. 19). Tidli

gere har Trollbergdalsbreen absolutt hatt den aller høyeste spesifikke sediment

produksjon, også sammenliknet med breer i SØr-Norge. 

HØgtuvbreen 

2 
Undersøkelsene av vannfØring og transport av suspendert materiale fra en 2,6 km 

stor utlØper av HØgtuvbreLomplekset sØr for Svartisen startet opp i 1971 (Zieg1er 

1973). Bare denne ene utlØperen som dreneres av Leiråga har vært gjenstand for 

undersøkelser og navnet for hele brekomplekset er anvendt i omtalen av denne. 

Fig. 17 viser kurver for avlØpet fra Høgtuvbreen i de 4 årene målinger av material-

Fig. 17 Daglig avløp fra HØgtuvbreen i årene 1971-1975. Det er også tatt med 
data fra limnigrafen i Leiråga nedenfor breen for perioder utenom ob
servasjonssesongen. AvlØpsdata for 1975 er også tatt med for sammenlik
ningens skyld. Nederst er vist de største registrerte vannføringer i 
m3/s for samme periode. 

Daily discharge from HØgtuvbreen during the years 1971-1975. In addi
tion to the observation seasons, data from the automatic water level 
recorder are shown, included discharge data from 1975. The lower dia
gram shows flash floods in m3/s for the same period. 
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transport ble utført. I tillegg er det tatt med en kurve for avløpet i 1975. I 

tabell I er det gitt en tallmessig framstilling av avlØpet. Her er det også tatt 

med tall for transporten av suspendert materiale. 

1972 Days 
nisch. 106m3 Silt transp. Tons Sil t eone. 

Total Per day Total Per day mg!l 

June 6 3,03 0,51 151,4 25,2 50,0 

Ju1y 31 ll,14 0,36 238,4 7,7 21,4 

August 21 5,51 0,26 52,4 2,5 9,5 

September l 0,39 3,6 9,0 

Total 59 20,08 0,34 445,8 7,6 22,2 

1973 
June 7 1,91 0,27 54,9 7,8 28,8 

Ju1y 31 12,22 0,39 131,2 4,2 10,7 

August 31 9,80 0,32 51,7 1,7 5,3 

i 

Total 69 23,92 0,35 237,8 3,5 9,9 

1974 
June 13 3,85 0,30 127,4 

I 
9,8 33,1 

Ju1y 31 9,90 I 0,32 41,1 1,3 4,2 

August 31 7,74 0,25 39,3 1,3 5,1 

September 12 2,53 0,21 II ,6 1,0 4,6 

Total 87 24,02 0,27 219,4 2,5 9,2 

Tabell I Avløp, slamføring og konsentrasjon av suspendert materiale for hver 
måned og i gjennomsnitt pr. dag samt det som totalt er målt for HØgtuv
breen den tid observasjonsstasjonen var bemannet i årene 1972-1974. 

Diseharge, transport and eoneentration of suspended load for eaeh month, 
and the ave rage per day for r:Øgtuvbreen during the observation seasons 
1972-1974. The total figure for eaeh season is also given. 

I tabellen er det ikke tatt med tall for 1971. Det skjedde nemlig en betydelig 

profilendring under flommene i august 1971 og tallene både for vannfØringen og 

transporten av suspendert materiale er derfor svært unØyaktige. Etter den 9.juli 

ble det imidlertid også foretatt samtidige avlesninger ved et kontrollvannmerke 

med stabilt profil. Dette ble imidlertid også Ødelagt av flommen den 19.august 

slik at det bare for perioden fra 9.juli til 19.august kan sies at målingene i 

1972 er pålitelige. For nærmere opplysninger om måleresultat m.m. fra 1971 hen

vises til rapporten fra dette året (Ziegler 1973). 
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HØgtuvbreen ligger i et område med forholdsvis homogen granittisk gne~s som er 

hard og gir lite løsmateriale. Breen ender i en utvidelse av elva, som danner et 

ca. 100 meter bredt tjern der det er målt dyp på opptil 17 meter. En må regne med 

at alt bunntransportert materiale og en stor del av det suspenderte materiale 

blir sedimentert i dette vatnet. Målingene ble foretatt ved utløpet av det lille 

vatnet og de lave tallene for slamtransporten fra HØgtuvbreen skyldes derfor ikke 

bare Den resistente berggrunnen. Det er rimelig at ca. 50% av det tilfØrte sus

penderte materiale sedimenterte i det lille vatnet mellom brefronten og målestedet. 

En kan også her legge merke til at transporten av suspendert materiale har variert 

betydelig. Det har hvert år vært størst materialtransport ved begynnelsen av av

renningssesongen. Utover sommeren har den avtatt, først ganske sterkt, deretter 

langsommere. Denne utviklingen skiller seg ut fra den ved Trollbergdalsoreen 

(fig. 16) og kan skyldes at materialtilgangen ved HØgtuvbreen er langt mindre enn 

ved Trollbergdalsbreen og at dreneringsmønstret under breen er mer fastlagt slik 

at mye av det materiale som eroderes av breen utenom avrenningssesongen blir 

transportert av bre-elva ved årets første store flom. 

SLUTTORD 

De 3 bredekkede nedbørfeltene som ble undersøkt i 1975 dekker mellom 50 og 240 km2 

Breprosenten varierer fra 13 for Visa til henholdsvis 72 og 76 for Nigardsvatnet 

og Engabrevatnet. 

Materialtransporten preges av avlØpsforholdene som for disse små bredekkede felt

ene er kjennetegnet ved en kort og intens avrenningssesong med store og hyppige 

vannfØringsvarjasjoner. Breene eroderer i berggrunnen og produserer på denne måten 

stadig nytt lØsmateriale som føres fram med isen. Deler av dette materidlet blir 

etterhvert ført videre av bre-elvene. Det later ikke til å eksistere n02 enkelt 

samband mellom vannfØring og material transport. Dette forholdet varierer, ikke 

bare mellom de enkelte bre-elvene, men også for den enkelte bre-elv gjennom av

renningssesongen (fig.lS ). 

Tabellen i fig. 19 v~ser resultatene fra 1975 stilt sammen med tidligere års re

sultater. For hver bre-elver det oppgitt antall uker med observasjoner sammen med 

beregnet transport av suspendert materiale, utregnet på grunnlag av innsamlede 

vannprøver. Videre er det oppgitt et tall for den totale material transporten fra 

de enkelte breene. Transporten av suspendert materiale utenom observasjonssesongen 

er anslått på grunnlag av vær- og vannføringsforhold og sammenlikning med perioder 

med liknende vannføring innen observasjonssesongen. For enkelte av breene er trans-
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porten av grovt, bunntransportert materiale basert på direkte målinger, enten av 

avleiringen på et delta umiddelbart nedenfor brefronten eller avleiring i en fang

dam (Visa). 

For de breene der bare transporten av suspendert materiale er målt er tallet for 

den totale materialtransporten kommet fram ved en sammenlikning med transporten 

fra liknende breer der direkte målinger foreligger (Kjeldsen 1975, s. 16). For å 

kunne sammenlikne de enkelte bre-vassdragene er det til slutt angitt den spes i-
2 

fikke sedimentproduksjonen i tonn/km og den tilsvarende erosjon angitt i mm. Det 

første tallet er framkommet ved at den antatte årlige materialtransport er divi

dert med brearealet i nedslagsfeltet. Ved beregning av erosjonen er det regnet 

med en egenvekt av 2,7 g/em3 for berggrunnen. Det er tidligere regnet med en egen

vekt på 2 g/em3 . Dette er den antatte egenvekten av det løsmaterialet som er et 

resultat av erosjon. Det antas at det gir et riktigere bilde av den erosjon som 

skjer under breene ved å regne med egenvekten av fast fjell. 

Tallet som kommer fram på denne måten er et gjennomsnitt for erosjonen under hele 

det bredekkede areal. Erosj onen var~erer imidlertid sterkt under de forskj elI ige 

delene av breene. Den er relativt størst under de mest aktive delene av dalbreene, 

mens den under de platåaktige delene kan være ubetydelig. 

Påliteligheten av tallene i tabellen er bl.a. avhengig av lengden av observasjons

sesongen. Det er særlig viktig å få dekket den første flommen i avrenningssesongen 

med målinger da denne ofte fØrer med seg betydelige slammengder. Utover hØsten 

kan det også forekomme store flommer da hØststormene fører kraftige nedbØrsområder 

~nn fra vest. Vanligvis pågår observasjonene fram til midten av september og en 

får derfor dekket de som har størst betydning for avløpet fra breområdene. Etter 

denne tid er temperaturen oftest blitt så lav at mye av nedbøren faller som snØ 

på breene. Men enkelte betydelige flommer kan forekomme utover i oktober og 

iblandt også i november. 

Ved alle de tre undersØkte bre-elvene i 1975 ble det foretatt målinger av både 

transport av suspendert materiale og grøvere materiale som transporteres langs 

bunnen. Ved Nigardsbreen og Engabreen er transporten av grovmateriale bestemt ved 

målinger av tilveksten på et delta i et vatn umiddelbart nedenfor brefronten. I 

Visa er det foretatt tilvekstmålinger i en kunstig dam i større avstand fra 

breene. 

Metodikken ved prøvetaking og oppmåling er beskrevet i innledningen og under de 

enkelte breer/elver. For å kunne registrere de mange og store forandringer i bre

elvenes materialtransport så godt som mulig er det valgt en høy observasjonsfrek

vens. Under flommer Økes denne under økende vannstand. Konsentrasjonen av suspen

dert materiale kan imidlertid variere i bØlger som er så kortvarige at de ofte 
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SlamslØyfer for elva fra Engabreen tegnet av datamaskin. Kurven kommer 
fram ved at dØgnvannfØringen plottes som funksjon av den døgnlige slam
transporten. Kurven får da oftest form aven sløyfe i retning mot ur
viseren for hver flom. Kurven viser at slaminnholdet stort sett avtar 
for hver flom utover sommeren selv om vannføringen øker. 

"Sediment loops" for the river from Engabreen as drawn by a computer. 
Daily discharge is plotted against daily transport of suspended load, 
and each individual point is connected with straight lines. Then a 
caracteristic loop-formed curve appears with ane anti-clockwise loop 
for each discharge maximum. The content of suspended load decreases for 
each discharge maximum during the summer, even in caset; '.JhC>Il the dis
charg~ is increasing. 

ikke kan registreres på den omtalte måten. Arbeidet med å utvikle et instrument 

som automatisk registrerer vannets lysgjennomtrengelighet, som til en viss grad 

er avhengig av innehaidet av suspendert materiale, har ennå ikke lyktes helt. 

Undersøkelsene av materialtransport har pågått siden 1968 ved Nigardsvatriet og 

fra 1969 ved Engabrevatnet . Undersøkelsene i Visa startet i 1974 ved byggingen av 

en fangdam for bunntransportert materiale. Målingene her ble avsluttet i 1975. 

Sammenliknet med tidligere års observasjoner og beregninger var material transporten 

fra Nigardsbreen i 1975 ca. 20% høyere enn gjennomsnittet for de siste 8 år 

(fig.19 ). I Visa, der det bare er foretatt målinger i 2 sesonger, var material

transporten nær dobbelt så stor i 1975 som året fØr. Et liknende forhold for de 

siste to år finner en også for Nigardsbreen. Ved Engabreen var material transporten 

i 1975 noe større (ca. 5%) enn gjennomsnittet for de siste år. Her er det nå fore

tatt målinger i 7 dr. 

Den spesifikke sedimentmengden var i 1975 størst for Visa. I 1974 var denne verdi 
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noe hØyere for Engabreen enn for Visa, men i 1975 var dette forholdet vesentlig 

anderledes, antakelig fordi 1974 generelt var et år med liten materialtransport 

fra breene i SØr-Norge. 

Fig. 2 viser at det er et rimelig samsvar i variasjonene i avløpet fra Nigards

breen og Visa. Også flere av flomtoppene fra Engabreen faller sammen med tilsvar

ende for bre-elvene i SØr-Norge, men enkelte ganger kommer de en dag senere. Det 

kan henge sammen med at nedbØrs områder oftest kommer inn mot landet fra sørvest 

og derfor kommer senere til Engabreen. 

Den gjennomsnittlige slarnkonsentrasjonen for hele observasjonssesongen var omlag 

205 mg/l for Visa og 85 mg/l for elva fra Nigardsbreen. Forholdet mellom disse 

tallene er omtrent som i fjor. For elva fra Engabreen var den gjennomsnittlige 

slarnkonsentrasjonen 85 mg/l, dvs. omlag som i 1974. 

Undersøkelsene av bunntransporten i de tre vassdragene V1ser at denne er minst i 

Visa. Her utgjorde bunntransporten bare 11% av den totale materialtransporten, et 

tall som ligger nær opp til fjorårets (13%). Målestedet ligger her langt fra 

breene i nedslagsfeltet, noe som kan forklare det lave forholdstallet. Ved Nigards

breen og Engabreen foretas pålagringsundersøkelsene på et delta som ligger nær 

brefronten. Bunntransportens andel av material transporten var ved Nigardsbreen 

58% mens den for Engabreen var 35%. Ved Nigardsbreen har bunntransportens andel 

variert mellom 29 og 59% i de 7 årene målingene har pågått, mens det i 1975 er 

første gang det foreligger pålitelige målinger for elva fra Engabreen. Det må 

selvsagt foretas målinger gjennom flere år for å kunne si om bunntransportens an

del av den totale materialtransporten fra Engabreen avviker fra det som er målt 

ved Nigardsbreen, nemlig ca. 50% i gjennomsnitt for 7 år. 

Malingene av slamtransporten fra Trollbergdalsbreen og HØgtuvbreen i Svartisorn

rådet ble avsluttet i 1974. I denne rapporten er det tatt med en oppsummering av 

målingene fra disse to breene. 

Fig. 19 Tabellen viser resultater fra sedimenttransportundersøkelser i 1975 
stilt sammen med tidligere års resultater. Det er også tatt med resul
tater fra breer hvor undersøkelsene er avsluttet. For hvert observa
sjonssted er det oppgitt varigheten av observasjonssesongen i uker, 
målt transport av suspendert materiale, beregnet total årlig transport 
(inkludert bunntransportert materiale) og beregnet spesifikk sediment
produksjon. 

The table shows a summary of results from investigations of sediment 
yield at selected glaciers or glacial streams in Norway in 1975 and 
previous years. For each glacier or glacial stream the number of ob
servation weeks, observed suspended load, estimated total annual trans
port (including calculated or observed bottorn load), and values for 
spesific sediment yield are shown. Finally the corresponding erosion in 
mm was calculated, assuming that the erosion was equal under the entire 
glacier area. 
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INVESTIGATIONS OF SEDIMENT YIELD AT SELECTED GLACIERS IN NORWAY 

::: 

NUllber of weeks 
with observations 

Observed auapended 
transport, tona 

Eat.imated total 
annua l transport 

Sediment yie1d 
tonø/km2 

Corresponding 
erosioR in øa 

NUlllber of weeka 
with obaervationa 

Obøerved suapended 
transport. tons 

Estirnated total 
annual transport 

Sediment yield 
toos/km2 

Corn .. spondiog 
eroaion in 'IIlID 

Nuraber of weeka 
with obaervations 

Observed 8uspended 
transport, tooa 

Estimated total 
annua l transport 

Sediment yield 
tons/kol2 

Correlponding 
erosion in !lill 

Number of weeks 
with observat ions 

ObsE>rved suspended 
transport tons 

Estimated total 
annua l transport 

Sediment yield 
tons/km2 

Correspunding 
erasion in !lill 

Number of weeks 
with observations 

Observed suspended 
transport tons 

Estimated total 
annua l transport 

Sediment yield 
tons/km1 

Corresponding 
eros ion in !lill 

Number of weeks 
with observations 

Observed suspended 
transport tons 

Estimated total 
annual transport 

Sediment yield 
tons/km2 

Corresponding 
eros ion in !ml 

Number of loIeeks 
with observations 

Observed suspended 
transport tuns 

Estimated total 
;:::: ,mnual transport 

Sediment yit' ld 
tons/km2 

Correspondlng 
eros ion in !ml 

Number of weeks 
with observatioO!; 

Observed suspended 
transport tons 

Est imau'd total 
~ annua l transport 

Sediment yield 
tons/ktn1 

Corresponding 
eros ion in !lill 

Number of weeks 
with observati(ms 

Observed suspended 
transport tons 

Estimated total 
annua l transport 

Sediment yield 
tons/km2 

Corresponding 
erasian ln !ml 

Number of weeka 
wlth observations 

Observed suspended 
transport tons 

Estimated total 
annua] transport 

Sediment yield 
tons/km2 

Corresponding 
eros ion in ttIII 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

12 13 ,6 '8 15 

4370 13910 13954 9255 11300 10500 

10000 

215 510 540 270 600 600 

0,08 0,19 0,20 0,10 0,22 0,22 

11 10 10 12 10 

4700 3300 6880 6750 2400 4350 

7900 5800 8350 11600 5350 6250 

880 670 930 1290 590 695 

0,33 0,25 0,34 0,48 0,22 0,26 

14 17 

7000 6520 

15500" 

1290 

0,48 

10 11 15 14 14 

7840 6300 14720 19250 7050 7300 

1)300 12500 26700 ))500 16700 12500 

1210 1135 2430 3030 1515 lUS 

0,45 0,42 O 90 1,12 0,56 0,42 

11 11 13 13 13 

530 300 579 ]ja 320 290 

1050 600 Il70 670 670 500 

260 150 190 lbO lbO 125 

0,10 0,06 0,11 0,06 0,06 0,05 

12 14 16 

8650 11560 15449 19750 10770 

15800 22500 28000 35000 19580 

415 590 735 920 515 

0,15 0,22 0,27 0,34 0,19 

10 '0 

2840 4200 3700 1660 

5700 8800 7500 3750 

2850 4400 3750 1875 

1,06 1,63 1,39 0,69 

10 

200 445 238 

1800 1030 

690 395 

0,26 0,15 

*) These figures are based on combined measurements of suspended load and 
inerement of coarse material on developing deltas in front of the glaeiers. 

Fig. 19 

1974 1975 

15 16 

5500 9500 

12400· 26900· 

260 570 
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13 14 

13730 20250 
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560 1030 

0,21 0,38 

15 

2100 

3250 
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0,13 

14 '5 

11)50 14150 

22500 25050 
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0,22 0,24 

11 

725 

1650 

825 

0,31 

11 

220 

1000 
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SUMMARY 

Sediment transport studies ~n Norwegian glaeier streams 1975 

Introduction 

The Norwegian Water Resources and Electricity Board (Vassdragsvesenet, NVE) per

forms sediment transport studies in selected glaeier streams in Norway to collect 

data for technical purposes. When glaeier streams are utilized for water power pro

duction, the solid partieles may cause particular problems: The fine material 

causes increased wear in turbines etc. whereas coarse material may accumulate ~n 

such quantities in reservoirs that this silting-up effect must be taken into account 

in the planning proeedure. Also in cases of subglacial water intake (which is now 

implemented at one outlet glaeier and is planned for several other glaeiers in 

Norway) it will be necessary to make sedimentation chambers in the bedrock under 

the glaeier. The size of these installations must be based on knowledge based upon 

bed load measurements ~n the glaeier streams. 

The sediment transport studies have also a scientific purpose. The rate of glacial 

erosion has been diseussed for severai years but in most cases without toa much 

"ground truth". A continuous sampling program at var~ous streams near the glaeier 

front mayprovide valuable data for further discussions on the erosional effect 

of various glaeiers. 

The main purpose of this report ~s to present data from field work performed ~n 

1975. The report ~s one in a series of similar reports that have been issued by 

NVE since 1969. A more detailed description of the var~ous sampling sites may, 

therefore, be found in earlier publications ~n the ser~es. 

Field work was in 1975 concentrated to the following three locations: Nigardsbreen 

and the Visa River ~n Southern Norway, and Engabreen (an outlet glacier from the 

Svartisen ice-cap) ~n Northern Norway. Attempts were made in all cases to observe 

both the fine material in sus pens ion and the coarse material carried as bottom 

load. The first mentioned material was determined by frequent water sampling 

throughout almost the entire melt season, whereas the bottom load was determined 

for the entire summer by delta growth measurements in lakes or similar basins. 

The map, Fig. l, indicates the location of the above-mentioned investigations ~n 

1975 as well as locations for earlier studies which have now terminated. 

Two observers were based at each location during the summer. The river water dis

charge was monitored by automatic water level recorders whereas the samples were 

taken by one-litre plastic bottles in a turbulent reach of the stream, at least 

5 times a day (between 0700 hrs. and 2300 hrs.). More frequent sampling took place 

during periods of rapidly ris ing water discharge when hourly samples were tal~en. 
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Duplicate samples were taken at least once a day to test the reproducibility of 

single samples. The botties were taken up from the r~ver as soon as they were 

fil led or almost fil led and the total water volume in the bottle was measured for 

each single sample. Filtering was performed in field and the filter paper was sent 

to the laboratory in Oslo for ashing and weighing. If any particle larger than 

1.0 mm was found in the collected material, such particles were removed because 

they are considered belonging to the bottom load which may have "j uroped" into the 

battle at special occasions. Reference is made to Ekman (1970) for sources of 

error in the sampling and calculating proeedure. 

A graph showing the water discharge variations during the summer of 1975 and the 

length of the field observation periods are shown in the diagrams on Fig. 2. From 

this illustration it seems quite probable that the field period was sufficiently 

lang to catch all the greatest variations ~n sediment transport because those are 

generally connected to the highest discharge peaks throughout the summer. Only in 

the r~ver Visa same material may have pP.8sed before the field period started. After 

the end of the field period it might have been anotLer peak in water dis charge (at 

the end of September) which was not covered by sampling. This assumption is based 

upon observations in a ne ar-by river at Elveseter - see dashed line in the diagram, 

Fig. 2. For the other locations, however, it seems quite obvious that the entire 

summer's sediment transport has been well covered by sampling. 

2 
Studies of the sediment transport ~n the stream from the 47 km large out let gla-

eier Nigardsbreen which drains eastwards from the Jostedalsbreen ice-cap have 

taken place annually since 1968. In general samples have been taken between the 

glaeier front and the lake Nigardsvatn which is situated only a few hundred metres 

from the ice front, and at the lake out let. This enables us to calculate the amount 

of fine sediment which is settling on the lake bottom. The bot tom load was direct

ly observed in 1969 when a large fence was constructed across the stream. Since 

then the annual increments of delta deposition has been surveyed and these obser

vations form a base for the calculations of the annual bottom load. 

The results from 1975 are shown in the diagram, Fig. 3. The totål amount of sus

pended material carried by the stream into the lake amounted to 9500 metric tons 

during the period from 27 May to 14 September. During the same time 2100 metric 

tons fine sediment left the lake. This rneans that 78% of all the fine material 

that was carried into the lake remained the re and settled on the bottom. The maxi

mum daily transport was observed on 28 July when 625 metric tons were carried by 

the stream which, at that occasion, had a total daily discharge of only 

0 6 3 h" d' 1.7 l m of water. T ~s h~gh se ~ment transport was apparently caused by an 
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lce avalanche, for immediately after that event a high sediment concentration -

1420 mg/l - was measured at 0700 hrs. The max~mum "normal" daily transport was 

measured on 15 July when 320 metric tons of fine material was carried by the 

stream. The maximum concentration was found on 9 luly, amounting to 345 mg/l. This 

is much lower concentration than found by earlier years' observations when sedi

ment concentration ranged between 255 and 2000 mg/l. From the water discharge ob

servations made before and after the field season proper (cf. Fig. 4), it is 

assumed that the unobserved sediment transport amounts to about 1500 metric tons. 

Thus, the total transport of suspended matter in 1975 is estimated to be 11,300 

metric tons. 

The amount of coarse material, carried as bottom load, determined from delta in-

crement studies made by S.R.Ekman indicates that from the fall 1974 to the fall 
3 1975 a total accumulation of 7800 m has taken place. This material consists of 

particles larger than 0.5 mm ~n diameter and is estimated to correspond to 15600 

metric tons of coarse material. This means that in total approx. 27,000 metric tons 

of solid particles have been removed from the Nigardsbreen drainage basin in 1975. 

This corresponds to a 1ayer of 0.21 mm bedrock even1y distributed under the entire 
3 glacier (bedrock density set at 2.7 g/cm ). 

The relation between the river's transport of suspended maL>r-:'a1 and bottom load 

has be en calcu1ated for the 7 years 1969-1975 and is shown in the table on page 14. 

The amount of suspended material ranges from 41% to 73% of the total sediment 

transport from the glacier. The average value of these years is 50%. However, a 

part of the fine material (material carried in suspension) may have sett led on the 

delta so it is therefore assumed that the coarse material carried as bottom lcad 

amounts to approx. 40% of the total material transport. This percentage is thought 

to be valid a1so for other glaciers provided measurements are made close to the 

glacier front and provided simi1ar geological conditions are present. 

visa 

The observation point ~n the r~ver Visa is located much longer from the glacier 

front than for all other sampling places used during the last few years. The dis

tance from the closest glacier is approx. 15 km so it is anticipated that a cer

tain part of the coarse material has been deposited along the stream between the 

glacier and the sampling point. The amount of suspended sediment, however, ~s 

thought to be relatively representative at the sampling point because the r~ver 

is fairly turbulent all the way from the glaciers and particles will be held in 

suspension during normal summer discharge conditions. 

To measure the bot tom Ioad an artificial dam was constructed across the stream 
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close to d bridge ~n the ma~n valley where the river Visa joins the rIver BØvra. 

This dam was only partly filled in 1974 so the experiments were continued ~n 

1975 by frequent surveys of the accumu1ation of material on the up-stream side of 

the dam. Water samples for the determination of suspended sediment load were taken 

from 10 June to 23 September. After the end of the field period a flood destroyed 

the dam. The bottom load at that occasion as well as suspended sediment concentra

tion are therefore unknown. The water discharge at that occasion must have been 

approx. 100 m3/s. whereas the spring flood amounted to 93 m3 /s. on Il -lune. The 

maximum discharge was observed during a short period on 23 July when it amounted 
3 

to 142 m Is. due to an unusual rainstorm. The sediment transport during this short 

period was much higher than during the rest of the summer. The highest concentra

tion was then 2925 mg/l and the total daily transport amounted to 5600 metric tons 

which is approx. 20% of the total sediment transport during the entire summer. 

This confirms the assumption that the sediment concentration increases very rap id

ly with increasing water dis charge so that most of the sediment transport occurs 

during relatively short periods of high water discharge, cf.Fig 6. 

For the entire observation period it is calculated that the river visa transported 

20,250 metric tons of suspended material. For the time period before and after the 

field season proper an estimate has been made for the suspended sediment transport. 

In total, it 1S assumed that the river moved approx. 30.000 metric tons of fine 

material during the entire summer. 

The amounts of bottom load as calcu1ated from repeated surveys of the increasing 

accumulation in the artificial dam are shown ~n a table on page 18. The accuracy 
+ of all the calculations is estimated to be - 50 metric tons, so smaller amounts 

are therefore placed within brackets. 

The relation hetween bottom load and suspended sediment load shows variations 

during single periods of measurements. It is a tendency for the bottom load to de

crease relatively throughout the summer. Although the first measuring period does 

not support this postulate a similar tendency was found in 1974 (Kjeldsen 1975, p. 

25). 

The relation between bottom load and total transport of solid matter for the en

tire measuring period, i.e. September 1974 - September 1975 is 11%, which coin

cides well with the corresponding figure for 1974, which was 13%. These figures 

differ greatly from the figures found at glaeier fronts, for example at Nigards

breen (40%) but this contrast is obviously related to the large difference in 

distance from the glaeier severai kilometres opposed to a few hundred metres. 

The sum of observed suspended load, estimated suspended load before and after the 

field period, and the observed bottom load amounts to 33,750 metric tons. If this 
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material is evenly distributed under all the glaeiers draining to the river this 

corresponds to a layer of 0.38 mm of bedrock (supposed density 2,7 gram/cm3). This 

figure is much higher than the corresponding figure found in 1974 (0,21 mm), and is 

possibly due to the fact that the total discharge in 1975 was higher than in 1974 

when it was less than normal. The total discharge 1975 was, on the contrary, 

slightly higher than "normal" (here defined as an average 1967-1974), during which 

period the water gauge has been in operation) . 

Water discharge and sediment transport observations have been carried out annually 
2 

since 1969 at the front of Engabreen, a 38 km outlet glaeier from the Svartisen 

ice-cap. The results have been published annually. 

Water samp1es are taken routinely at the in1et and the outlet of the lake Engavatn 

(1.2 km2) where water discharge is continuously recorded at an automatic water le

vel gauge. Differences in water discharge into and out from the lake is observed 

by frequent water discharge measurements. The delta at the inlet was accurately 

surveyed in February/March 1976 when the lake was ice-covered. Similar surveys 

were made in the winter 1975 in points 5 m apart along 8 profiles across the 

delta (Fig. Il). 

The diagrams in Fig. 12 show the results from observations and subsequent calcula

tions based upon field data from Engavatn. The first significant transport was 

found on 8 June following an increase in air temperature and relatively heavy rain 

during twa days. The maximum daily transport of suspended sediment occurred on 20 

June when it amounted to 1000 metric tons. This is well within the ranges found 

during previous years (from 340 to 2180 metric tons). The maximum daily discharge 

was observed on 5 August when it amounted to 2.55 . 106m3 which 1S a relatively 

small peak flow. During previous years the peak flows have been from two to S1X 
3 million m (cf. Fig. 13). Maximum sediment concentration was measured on 20 June 

when it amounted to 1085 mg/l. This is the highest amount ever measured 1n 

the glaeier meltwater stream from Engabreen. Previous years' maximum concen

tration ranged from 185 to 900 mg/l. 

In the period 3 June - 16 September in total 14,150 metric tons of suspended ma

terial was transported into the lake and 1530 metric tons out of the lake. Thus, 

89% of the suspended material settled in the lake. This is slightly more than 

during previous years when the percentage has ranged between 75 and 88. An estimate 

was made concerning the amount of sediment moved by the stream before and after 

the field period proper. Taking this into account, the total transport of suspended 

sediment is estimated to 16,400 metric tons. 
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Surveys of the inerements on the delta and subsequent ealculations are considered 

good because both surveys were mady from solid ~ce on the lake. The results from 

these surveys are shown on Fig. 15 on page 28. If the density of the coarse ma

terial deposited on the delta is considered 2 g/cm3 , the inerement on the delta 

(4325 m3) amounts to 8650 metric tons. Consequently, in total approx. 25,000 

metric tons of solid material was moved from the Engabreen during the summer 1975. 

Of this amount the bot tom load accounted for about 35% whieh is slightly less than 

the corresponding figure for Nigardsbreen. If the material is evenly distributed 

under the Engabreen glaeier, it corresponds to 0.24 mm of bedrock provided the 

density of the bedrock is considered 2.7 g/em3 • 

The aceuracy in the measurements at the delta in Engavatn is probably slightly 

less than the measurements at Nigardsbreen because the measuring cables cannot be 

stretched as good as is the case of the lake Nigardsvatn. The measurements should 

therefore be repeated severai years before conclusions can be drawn concerning 

the relation between bottom load and suspended sediment at this location. 

Previous studies in the Svartisen area 

During the period 1970-74 twa selected glacierized basins in the Svartisen area 

were observed concerning sediment transport ~n addition to Engabreen. The re-

sul ts from these basins, Trollbergdalsbreen and HØgtuvbreen, were reported 

annually, but a summary of some of the results is given on page 30-35, particularly 

l.n tables on p. 31 and p. 34. 

It should be noted that severai practical di fficu1 ties appeared at Tro 11 be rgdals

breen, in that the stream bed changed severai times and direct dis charge recordings 

were made impossible. Various calculations, mainly based upon frequent staff read

ings and discharge measurements, made possible a fairly reliable reconstruction of 

actual discharge for most of the time. 

Trollbergdalsbreen erodes relatively soft sedimentary rocks (Olsen 1974) and it ~s 

assumed that the meltwater stream washes out considerable Jmounts of previouslj 

eroded sub-glacial material. A record of sediment concentration, 12,000 mg/l was 

found in front of Trollbergdalsbreen on 17 August 1972. This high value has never 

been reached sinee and the annual sediment yield (per km2) from this glaeier 

seerned to stabilize ~n 1973 and 1974 at alevel which is comparable with other 

Norwegian glaeiers . 

For HØgtuvbreen see table on p. 34 the figures from 1971 have be en de1eted 

due to a considerable change ~n the river cross-section in August 1971, sa that 

many data became unrel iable. In 1972 a simi1ar disaster happened at the water 

gauge on 19 August, so no reliable data are available for the rest of that summer. 
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, 
Høgtuvbreen is situated in an area of relatively hard rocks mainly granite and 

gneiss, sa the sediment yield (per km2) is moderate. Further, as the glacier ends 

1n a small lake, a certain part of the material sett les in the lake (prabably all 

of the bottom load) and this was ane of the reasons for the termination of the 

studies in 1974. 

Summaries of all sediment transport studies made at la var10US locations in Norway 

during the period 1967-1975 are shown in the Table on page 39. 
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