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FORORD
Brekontoret har siden 1967 undersøkt material transporten i en rekke breelver i
Norge. UndersØkelsene har i første rekke tatt sikte på å bestemme elvenes totale
transport av suspendert materiale. Noen steder har også bunntransporten blitt målt,
slik at man har fått bestemt den totale material transport fra brefeltet.
UndersØkelsene startet fordi Statskraftverkene Ønsket opplysninger om materialtransporten i aktuelle utbyggingsområder. Etter hvert som Statskraftverkene fikk dekket
sitt behov har undersøkelsene blitt trappet ned, slik at det i 1981 bare ble foretatt
målinger ved Bondhusbreen, Engabreen og Nigardsbreen.
Utenom den rent praktiske interesse for kraftutbyggere har målingene stor vitenskaplig interesse, bl.a. fordi det gir et mål for erosjonen under breene. Materialtransporten varierer mye i lØpet av året og fra år til år. Disse variasjonene har en klar
sammenheng med variasjoner i vassføringen, men de mekanismer som virker under breene
er forelØpig dårlig forstått. Det er derfor viktig med lange måleserier for å få pålitelige tall. Etter at Statskraftverkene har redusert sin Økonomiske støtte til
undersØkelsene vesentlig, vil målingene fra 1982 bare kunne utfØres ved Nigardsbreen.
Foreliggende arbeid er finansiert av Statskraftverkene, og utført av Brekontoret.
Selv om hele Brekontorets personell samt ekstra sommerassistenter, har deltatt i
arbeidet, har fØrstehydrolog Ola Kjeldsen hatt hovedansvaret for planlegging og
koordinering. Han har også bearbeidet og redigert foreliggende rapport. Tegningene
er utfØrt av Bård Braskerud, mens Henrik Svedahl har bidratt med det foto-tekniske
arbeid. Teksten er renskrevet av Rigmor Haugunn og Evy Vollmo.

Oslo, juli 1983
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INNLEDNING
Brekontoret har siden 1967 undersØkt material transporten i en del utvalgte breelver. Resultatene fra disse undersøkelsene publiseres i årlige rapporter. Hensikten med disse rapportene er å referere resultater fra pågående undersØkelser.
Stoffet presenteres derfor stort sett på samme måte som tidligere. Fyldigere beskrivelse av målestedene, omtale av metodikken etc. er vanligvis gitt i den rapporten som først omtaler målingene på vedkommende sted. Det henvises derfor til
tidligere rapporter for en mer utfØrlig omtale av de aktuelle målestedene i 1981
og for målinger utført tidligere i andre brevassdrag. I litteraturlisten finnes
en liste over disse rapporter. For at den foreliggende rapporten skal kunne leses
uavhengig av tidligere års rapporter, er det likevel tatt med en del utfyllende
beskrivelser. Det vil derfor forekomme en del repitisjon fra år til år i våre
rapporter.
I 1967 ble slamrnålinger satt igang ved tre breer i Sør-Norge (fig.1S). UndersØkelsene ble utvidet fram til 1972 da de omfattet i alt åtte breer. Senere har antall
målesteder blitt redusert, mens enkelte nye steder er kommet i tillegg. De siste
tre årene er det foretatt undersØkelser på tre steder, ved Nigardsbreen på østsida av Jostedalsbreen, ved Engabreen på vestsida av den vestlige delen av Svart1sen og, etter et forenklet opplegg, i et subglasialt inntak under Bondhusbreen
på vestsida av Folgefonna. Alle disse tre stedene er det foretatt målinger for
beregning av transport både av suspendert finkornig materiale og av grovere bunntransportert materiale.
Ved to av brevassdragene der det nå foretas undersØkelser, har målingene pågått
i henholdsvis 13 år for Nigardsbreen og 12 år for Engabreen. Ved Bondhusbreen har
det forenklede måleprogrammet blitt gjennomført de tre siste årene. Utover det
vassdraget målingene dekker, har undersØkelsene verdi som referanse for målinger
av kortere varighet andre steder der forholdene er sammenliknbare. Denne verdien
Øker med lengden av observasjonsserien.
I Norge har breelvene som regel en vesentlig større material transport enn elver
fra brefrie nedslagsfelt. Et unntak er elver som renner gjennom områder med mektige avsetninger av leire. Breelvenes store material transport skyldes at de stadig
får tilført nytt lØsmateriale som produseres ved breenes erosjon i undergrunnen.
Materialtransporten i brevassdrag forårsaker forskjellige problemer i forbindelse
med kraftutbygging. Spesielt der man planlegger å ta inn vannet under breen uten
mulighet for at sedimentene kan avleires i et vatn før det går inn i overføringssystemet. UndersØkelsene har derfor først og fremst et praktisk siktemål. Data om
breenes erosjon og transport av materiale har også vitenskapelig interesse. I den
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FIG. 1

STUDIES OF SEDIMENT TRANSPORT AT NORWEGIAN GLACIER STREAMS
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utstrekning det er mulig, brukes derfor NVE's data for å tilfredsstille dette
vitenskapelige siktemål. De mer vitenskapelige delene av undersøkelsene har direkte betydning for de praktiske delene av undersØkelsene, ved f.eks. utvikling
av nye metoder i innsamling og bearbeiding av dataene. Det er derfor både rent
praktisk og vitenskapelig av interesse å få kjennskap til størrelsen, sammensetningen og variasjonen av material transporten i ulike brevassdrag.
I vassdrag med stor material transport er det ofte problematisk å finne målesteder
der elvas tverrprofil ikke er utsatt for endringer. En må derfor foreta kontrollmålinger av vannfØringen og det bestemmende profilet ved målestedene med jevne
mellomrom. Ved Nigardsbreen og Engabreen blir vannføringen målt ved utløpet av et
vatn med stabilt profil, og ved Bondhusbreen i et sedimentasjonskammer. En er derfor forskånet for slike problemer på disse stedene. Ved Nigardsbreen har det i
tillegg blitt målt ved innlØpet til vatnet om sommeren. Limnigrafen ble vinteren
1981 knust av snøskred. Da snØen omsider smeltet var vannføringen så hØY at det
ikke lot seg gjøre å bygge den opp igjen denne sommeren. Et vannmerke ble imidlertid satt opp og registreringer ble foretatt her fra Il. juli (fig. 3). Kartet på
fig. l viser beliggenheten av observajonsstasjonene, både de som var bemannet sommeren 1981 og de der det tidligere har vært foretatt undersØkelser. Hver observasjonsstasjon har vært bemannet med to personer i den vesentligste delen av avrenningssesongen, ved Nigardsbreen og Engabreen fra månedsskiftet mai/juni til midten
av september, ved Bondhusbreen i en noe kortere periode, i 1981 fra Il. juni til
l. september. Ved de fleste breene der det foretas eller har vært foretatt materialtransportundersØkelser, er det også foretatt meteorologiske observasjoner og undersØkelser av breenes massebalanse. Resultatene fra massebalanseundersøkelsene publiseres separat, i samme rapportserie fra Hydrologisk avdeling, se f.eks. Haakensen

& Roland 1983.
De fleste undersØkelsene har vært konsentrert om transporten av suspendert materiale i breelvene. Ved de tre nåværende målestedene er det også blitt foretatt målinger av bunntransportert materiale. Ved to av disse breene ligger det et vatn
umiddelbart nedenfor brefronten. Transporten av grovt, bunntransportert materiale
er blitt beregnet ved å måle deltatilveksten ved innløpet i vatna. Ved Bondhusbreen blir bunntransporten bestemt ved oppmåling av materiale som er avsatt i sedimentasjonskammeret. Mengden av suspendert materiale er beregnet på grunnlag av
innsamlede vannprøver og observasjoner av vannføringen i vassdragene. Registre-

Fig. l

Beliggenheten av NVE's nåværende og tidligere observasjonssteder for
materialtransportundersØkelser.
Previous and present observation sites for sediment transport studies
at Norwegian glaeier streams.
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rende limnigrafer er eller har vært montert ved de fleste målestedene. Ved Nigardsvatn og Engabrevatn tas det vannprØver både ved innlØpet (5 i dØgnet) og i utlØpet
(3 i dØgnet), vanligvis i tiden 0800-2400 (sommertid). Ved flom, og spesielt ved
sterkt stigende vannføring tas prøvene oftere, opptil en prøve hver time om slamføringen er stor. Minst en gang i døgnet og oftere under flom tas det dobbeltprøver, dvs. to prØver samtidig. Dette er dels en sikkerhetsforanstaltning og dels
et ledd

l

en undersØkelse avenkeltprøvenes representativitet. Ved Bondhusbreen

tas det en til to prØver daglig.
Vannprøvene tas i l-liters plastflasker i eller umiddlebart nedenfor en turbulent strekning i elva (fig. 8). For nærmere beskrivelse se Kjeldsen 1979. Volumet
av vannet i flaska måles, og prØven filtreres i kolbe med overtrykk (Ekman 1970).
Filteret sendes deretter til Oslo for laboratorieanalyse (for en nærmere beskrivelse,
se f.eks. Tornås 1969).
Den største partikkelstørreisen i det materiale som samles inn på denne måten varierer en del fra sted til sted med turbulensen på prøvetakingsstedet og vannfØringen. Sandkorn som er grovere enn 0.5 mm i diameter regnes ikke som representative for materialet i suspensjon. Eventuelle sandpartikler større enn 0.5 mm bør
derfor fjernes fra prøvene. Det har imidlertid vist seg at partikler mellom 0.5
og 1.0 mm gjør

et så lite utslag på vekten av de enkelte prøvene at grensen for

partikler som fjernes kan settes ved 1.0 mm. Alle partikler større enn 1.0 mm
legges da for seg for å kunne behandles separat i laboratoriet.
Det meste av den store datamengden som blir samlet inn i lØpet aven feltsesong,
blir overført til hullkort. Beregninger og sammenstillinger utføres ved hjelp av
EDB-teknikk.
Målingene i 1981 ble foretatt etter metoder som vi er kommet fram til etter flere
års erfaring. Metodene er enkle å utføre, og vi har funnet dem hensiktsmessige for
praktisk bruk. De kan gjennomføres av relativt ukyndige personer. At metodene er
enkle gjør også at forskjellige personer kan utføre prØvetakingen uten at det vil
medføre ulik utførelse som kan få innflytelse på resultatet.
Metodiske spørsmål ved underSØkelser av

ma~erialtransporten

i breelver er blitt

omtalt tidligere (Andersson & Lunden 1972), og en vurdering av feilkildene ved
undersØkelsene er gjort av Ekman (1970). Disse emnene behandles derfor ikke
ytterligere i denne rapporten.
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MATERIALTP~NSPORTUNDERSØKELSER

VED BREER I NORGE, 1981.

Sammenfattende beskrivelse
Sommeren 1981 fortsatte undersØkelsene av material transporten i vassdragene fra
Nigardsbreen på østsida av Jostedalsbreen og fra Engabreen. Denne siste breen er
en vestlig utlØper fra Svartisen med avlØp til Holandsfjorden. Målingene i det
subglasiale inntaket under Bondhusbreen, en vestlig utløper av Folgefonna, fortsatte etter samme forenklede opplegg som i 1979 og 1980.
Ved Nigardsbreen er det foretatt målinger av transport av suspendert materiale
både ved innlØpet og ved utlØpet av

Nigardsvatnet siden 1968. Tilsvarende målin-

ger er utført ved Engabreen siden 1969. I tillegg blir transporten av grovere materiale beregnet ved at tilveksten på deltaene ved innlØpet til begge vatna blir
målt etter hver sommersesong. Ved Nigardsvatnet har disse målingene vært foretatt
siden 1968, ved Engabrevatnet siden 1975. Ved Bondhusbreen er det foretatt oppmåling av avsetningene av grovt materiale i et sedimentasjonskammer siden 1978
og transporten av suspendert materiale etter et forenklet opplegg siden 1979.
~~E=_~g_~~~~!2Ei~g~!~E~~l~~~~

HØsten 1980 var kjØlig både i Sør- og Nord-Norge. Særlig november var preget av
nordlige luftstrømmer med tildels kald polarluft. Gjennomsnittstemperaturen for
november var 3-S o e lavere enn normalt for stasjonen nær breene (klimatologisk
månedsoversikt fra Det Norske Meteorologiske institutt). Nedbøren lå ca 60 % over
normalen rundt Jostedalsbreen og var omkring eller noe under normalen rundt SvartIsen.
Også vinteren var forholdsvis kald med temperaturer under normalen til og med
april. Nedbøren i de første fire månedene av 1981 var nær eller noe over normalen
for både Jostedalsbreen og Svartisen.
Mai var forholdsvis mild i sØr med nedbØr under det normale. I nord var temperaturen 2-3 0 e over det normale og det kom lite nedbør.
Sommeren var kjØlig både i sØr og nord med temperaturer ca 20 e under normalen.
Det var mye ustabilt vær med byger og variable nedbørsforhold. De tre sommermånedene ga nedbør omlag som normalt i sØr og noe over normalen i nord.
~~~~E~ll_~~~~~!~E_!il_~E~!~_~~~~E~~~i~~~E
Observasjonene ved Nigardsbreen og Engabreen startet de siste dagene av mal og ble

avsluttet i henholdsvis 14. og IS. september. Denne perioden dekker normalt det
vesentligste av avrenningssesongen, i det minste den delen som har betydning for
materialtransporten. Ved Nigardsvatnet var det to flommer i overgangen september oktober (fig. S). Begge var større enn tidligere i avrenningssesongen og medførte
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Fig . 2

Forberedelse til vannføringsmåling med saltopplØsning i breelva mellom Nigardsbreen og Nigardsvatnet.
Preparation for disharge
measurements by the salt
dilution method in the
glaeier stream from
Nigardsbreen.

nok betydelig material transport selv om slamføringen erfaringsmessig synker utover
i avrenningssesongen. Ved Bondhusbreen varte observasjonssesongen fra midten av
juni til ut august. En større del av avrenningssesongen enn ved de andre to observerte breene er da ikke dekket med observasjoner. I tillegg er målehyppigheten
redusert. Også her korn sesongens største flom i overgangen september - oktober .

Nigardsbreen

Observasjonsstasjonen ved vassdraget fra den 48 km

2

store Nigardsbreen var i 1981

bemannet fra 26. mai til 14. september. Limnigrafen i Nigardsvatnet registrerte
vannstanden hele året. Da observasjonene startet den 26. mai lå det is på vatnet
og snØ rundt. SnØskred hadde også i år slått i stykker vannmerket, kasse og stigerØr til lirnnigrafen ved innlØpet til vatnet. Det samme hendte i 1979. Vannmerket
ble satt opp igjen i juli, men 1imnigrafen var ikke i drift i 1981. Det er vanske-
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Fig. 3

Kalibrering av saltopplØsningen som er benyttet under en vannføringsmåling. Til venstre ses vannmerket i breelva ovenfor innlØpet i Nigardsvatnet.
Calibration of the salt solution used in discharge measurements. The
water gauge ~n the glaeier stream from Nigardsbreen is seen to the left.

lig å montere stigerør på det gamle målestedet ved hØY sommervannstand. Det ble
imidlertid foretatt vannføringsmålinger for å kunne konstruere en vannføringskurve
for vannmerket her (fig. 2 og 3). Vannmerket vil bli satt opp igjen i 1982.
Prøvetakingsstedet i breelva var dekket av snØ fra raset og vatnet var islagt til
midten av juni. Derfor korn ikke prøvetakingen i innløpet i gang fØr 16. juni. Målingene av temperatur og nedbØr ved brefronten korn ikke i gang fØr 29. juni da
buret som huser instrumenter også var knust av snøraset og nytt måtte bygges. på
grunn av kjØlig vær holdt vannstanden seg jevnt i hele juni og det var trolig liten
slamtransport inn i vatnet før målingene tok til.
UndersØkelsene i NVE's regi har pågått siden 1968, og resultater fra tidligere år
er fortlØpende blitt referert i årlige rapporter fra Hydrologisk avdeling, NVE.
Observasjonsrutinen har i 1981 fulgt samme mønster som tidligere år. Gjennom hele
observasjonsperioden ble det tatt flere daglige prØver for beregning av suspendert
materiale, flest prØver i breelvas innlØp i vatnet hvor slarnkonsentrasjon er hØYere og varierer mer enn i utlØpet. Forskjellen mellom mengden av suspendert materi2
ale i prøvene tatt ved innlØpet og utløpet av det 0.47 km store Nigardsvatnet gir
informasjon om mengden av materiale som sedimenteres

~

vatnet. Vannstanden i vat-

net ble observert flere ganger daglig. Disse dataene er komplettert med data fra
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Det øverste diagrammet viser dØgnlig nedbør (sØyler) og dØgnmiddeltemperaturen (heltrukken strek) målt i observasjonssesongen 1981 ved
Nigardsvatn. Det nederste diagrammet viser den dØgnlige vannføringen
(strek) målt ved utlØpet av vatnet og den beregnede transporten av
suspendert materiale ved innløpet (åpne sØyler) og ved utlØpet (skravert).
Forskjellen mellom de to sØylerekkene gir et inntrykk av andelen av det
suspenderte materiale som sedimenteres i vatnet.
The upper diagram shows daily precipitation (columns) and daily mean
air temperature (line) at Lake Nigardsvatn during the 1981 observation
period. The lower diagram shows daily variations in water discharge
(line) from the lake and suspended sediment entering (open columns)
and leaving (shaded columns) the lake. The difference is an indicator
of the iake's efficiency as a sediment trap.

limnigrafen nær utlØpet av vatnet. Deltaet ved innlØpet ble nivellert og opploddet
i midten av oktober. Målingene ble foretatt langs de samme profiler som tidligere
år. I tillegg ble to nye profiler opploddet i 1981 (17-24 og 24-15, fig. 6). Det
er viktig å ha et forholdvis tett nett av målepunkter der pålagringen er størst.
Da deltaet stadig bygger seg ut i vatnet er det blitt behov for en utvidet måletetthet lenger ut i vatnet.
Målingene blir utført når vannstanden har sunket så lavt at det meste av målingene kan utføres til fots på deltaet. VannfØringen er da så lav at material tran-
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sporten praktisk talt har opphørt. Sammenliknet med tilsvarende målinger ved avslutningen av forrige sesong gir disse målingene grunnlag for beregning av pålagringen på deltaet. Det er antatt at denne pålagringen vesentlig består av grovt
materiale som breelva har fØrt med seg som bunntransport, dvs. partikkelstørrelser
fra sand til store steiner. En del av det suspenderte materialet blir nok også
avsatt på det som her er definert som deltaområdet. Noe avsettes mellom det grove
materialet på den delen av deltaet som ligger over vannspeilet og særlig på den ytre
delen utenfor deltaskråningen blir det avsatt finkornig materiale. Dette materialets andel av den totale pålagringen er ikke kjent.
Nettobalansen for Nigardsbreen i 1980-81 var positiv (Haakensen & Roland 1983).
De 20 årene det har vært foretatt målinger av massebalansen på Nigardsbreen, har
breen til sammen lagt på seg over 5 meter som et gjennomsnitt for hele breens overflate, omregnet i vannekvivalent. Brefronten har gått tilbake

~

det meste av denne

perioden, fra 1975 dog med færre meter pr år enn tidligere. Fra og med 1979 har
brefrontens posisjon vært forholdsvis stabil med små forandringer fra år til år. I
1981 gikk brefronten 11 meter tilbake.
Resultat
Diagrammene i fig. 4 viser resultater av observasjoner og beregninger fra Nigardsvatnet i 1981. Den dØgnlige middeltemperaturen er beregnet på grunnlag av avlesing
for hver time aven terrnograf med kontrollavlesing på et termometer to ganger i
dØgnet. Termografavlesingene mellom kontrollene er så korrigert lineært. Termografen
er plassert i et vanlig observasjonsbur mellom vatnet og brefronten. Den dØgnlige
nedbØren er målt både ved brefronten og ved utlØpet av vatnet. Resultatet som er
vist i fig. 4 er gjennomsnittet av de to avlesingene for perioden etter 29. juni.
Nedbørrnålerne blir avlest kl 0800 og kl 2000 (sommertid). Som ett dØgns nedbør regnes avlesingen kl 2000 pluss avlesingen kl 0800 den påfØlgende dag. Dette avviker
fra den rutinen som fØlges ved Meteorologisk institutts stasjoner, der måles nedbØren kl 0800 (0700), og dette tallet blir ført på den dagen det er avlest.

Det

blir således ett dØgns forskjell i fremstillingen av døgnlig nedbør etter de to
forskjellige rutinene. Brekontoret har alltid fulgt den ovennevnte (avvikende) rutinen.
Forholdet mellom de meteorologiske parametrene og avrenningen i observasjonssesongen er behandlet i en tidligere rapport (Roald 1971). Også i 1981 synes det å være
god overensstemmelse mellom temperatur/nedbør og avrenning.
Som nevnt holdt vannstanden seg på et lavt nivå i hele

Jun~.

Først fra 7. juli steg

vannstanden til et mer vanlig sommernivå (fig. 5). Det forekom ingen flommer av
stor betydning i observasjonsperioden. Vannstanden holdt seg jevnt hØY til midten
av august. Deretter sank den til slutten av september med korte perioder med
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Akkumulasjon og erosjon fra høsten 1980 til høsten 1981 på deltaet som
elva fra Nigardsbreen legger opp i Nigardsvatnet.
Accumulation and erosion from October 1980 to October 1981 on the delta
deposited by the glaeier stream from Nigardsbreen.

noe hØyere vannfØring. Da fikk vi årets hØyeste vannføring etterfulgt aven nesten
like stor flom den l. oktober. Deretter sank vannføringen raskt (fig. 5). HØyeste
dØgnvannføring ble registrert så sent som 28. september med 2.61 . 10 6m3 • Absolutt hØyeste registrerte vannføring under denne flommen var 48 m3 /s. Gjennomsnittlig hØyeste flom de siste 18 årene er 45.1 m3 /s.
Det totale avlØpet for perioden fra mai til oktober 1981 var 183 . 10 6m3 • Gjennomsnittet for de siste 18 årene er 185.7 . 10 6m3 •

Fig.5

DØgn1ig vannføring ved utlØpet av Nigardsvatnet fra mai til oktober
perioden 1971-81. Tallet til høyre angir totalt avlØp observert i
lØpet av disse månedene.
Daily discharge at the outlet of Lake Nigardsvatn from May through
October during the period 1971-81. The number on the right hand side
gives the total dis charge for this 6-months period.
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M~lingene

av suspensjonstransporten kom som nevnt ikke i gang i innløpet før 16.

jUI'i. FØr dette tyder verken vannføringen eller suspensjonstransporten ut av vat-

net på at

suspen~nstransporten

inn i vatnet var særlig stor. 25. juni steg vann-

føringen for første gang denne sommeren over l . 106m3/døgn, og slamføringen inn
ble beregnet til 120 tonn. HØyeste konsentrasjon ved innlØpet ble målt til 246 mg/l
kl 1700.
Fra 7. til 12. juli steg vannføringen betydelig. Den hØyeste slamføringen under
denne florrnnen den 10. ble registrert med 210 tonn. Sommerens høyeste beregnede
slamføring kom imidlertid under en rask vannføringsøkning den 5. september. Den
daglige slamtransporten inn i vatnet var da 390 tonn. Sommerens hØyeste konsentrasjon ble målt kl 1600 med 481 mg/l, en ganske vanlig verdi for midlere flommer ved
Nigardsbreen.
Den samlede transporten av suspendert materiale inn i Nigardsvatnet i observasjonsperioden fra 16. juni til 14. september er beregnet til 5 300 tonn.

Transporten

ut av vatnet i samme periode var l 275 tonn. Det vil si at nesten 76 % av det finmaterialet breelva førte med seg ble avsatt i Nigardsvatnet. Gjennomsnittet for de
siste 13 årene er 78 lo. Sammenliknet med transporten de første dagene av observasjonsperioden etter 16.

Jun~

er slamføringen inn i vatnet før denne datoen bereg-

net til ca l 900 tonn. Etter observasjonssesongen er slamtransporten beregnet på
liknende måte til ca l 100 tonn. Den totale transporten av finmateriale fra Nigardsbreen i 1981 kan etter dette anslås til e.a 8 300 tonn. Det er under 75 %
av gjennomsnittet for de siste 13 årene. Fordelt på det 0.47 km 2 store Nigardsvatnet utgjør årets sedimentasjon

et snaut 7 mm tykt lag på bunnen av vatnet.

Gjennomsnittet for de siste 13 årene er 9.5 mm. Avsetningen er ikke jevnt fordelt
i vatnet. Den er størst nær deltaet. De grove partiklene avsettes raskest mens
de finere partiklene holder seg svevende i vannet i lengre tid.
Pålagringen på deltaet i innlØpet av Nigardsvatnet ble hØsten 1981 målt ved opplodding og nivellering etter de samme profiler som i tidligere år. Etter disse
målingene ble det funnet en pålagring på 3 450 m3 eller e.a 6 900 tonn. Det betyr
at bunntransportert materiale utgjør 45 % av den totale materialtransporten.
Gjennomsnittet for de siste 14 årene er 47 lo. Breelva deler seg i flere lØp på
deltaet. LØpene er ustabile pga. den store materialtransporten og skifter ofte
leie. De største elvelØpene har de siste årene gått langs nordsiden av deltaet
og her har også den største akkumulasjonen funnet sted ved eller umiddelbart
utenfor deltakanten (fig. 6). Fig. 7 viser tre utvalgte profiler over deltaet
med målinger fra hhv. 1969, 1973, 1977 og 1981. Det viser at området med den
største akkumulasjonen har flyttet seg ettersom elvelØpene har vandret over deltaet og deltaet har bygget seg utover i vatnet. på selve deltaflatene skjer det
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ikke store forandringer fra år til år, men en omlagring av materialet finner
sted. Totalt skjer det en netto pålagring, det må jo til for å holde gradienten
på deltaet ettersom deltakanten flytter seg utover.
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Fig. 7

Tre utvalgte profiler over deltaet i Nigardsvatnet. Nivellering og opplodding er foretatt med 5 meters mellomrom hvert år siden 1969. Her er
vist resultat av oppmålingene i 1969, 1973, 1977 og 1981. Profilenes
plassering på deltaet er vist på figuren nederst til venstre.
Three selected profiles across the delta at the inlet in Lake Nigardsvatn. Levelling has been done at 5 metres interval each year since 1969.
Here are shown the results from 1969, 1973, 1977 and 1981. The sketch on
the lower left side gives the position of the profiles on the delta.
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Om en regner med at materialet som avsettes på deltaområdet vesentlig består av
grovere materiale enn det som transporteres i suspensjon, blir den totale sedimenttransporten fra Nigardsbreen i 1981 ca 15 200 tonn. Dette er ca 70 % av gjennomsnittet for de siste 14 årene og tilsvarer en fjerning av et 0.12 mm tykt lag
av fjellet jevnt fordelt under hele breen (fig. 15).

Engabreen
!~~l~~~.i~g

UndersØkelsene av vannfØring og material transport har foregått i vassdraget fra
Engabreen siden 1969. Engabreen er en utlØper av den vestl.L(),-, ,._.len av Svartisen
og dekker ca 38 km 2 . Tallet er noe usikkert da det alltid vil være forbundet med
usikkerhet og trekke grensen mellom nedslagsfelt på et breplatå som det her er
snakk om. Inntil nærmere underSØkelser er foretatt av topografien under breen
og/eller bevegelsesmålinger i de kritiske områdene, kan ikke nedslagsfeltet angis
med stØrre sikkerhet. Resultatene av undersØkelsene fra tidligere år er fortløpende blitt publisert i årlige rapporter fra Brekontoret.
Vannstanden blir hele året registrert aven limnigraf i det ca 1.2 km 2 store
Engabrevatnet. Vatnet ligger mellom 100 og 200 meter fra breen og bare 7 m o.h.
Elva fra vatnet er ca 800 meter lang. Elva går gjennom morenerygger som er lagt
opp

av breen de siste ca 200 år fram til 1930. Foran moreneryggene ligger det

el sandurflate ut mot Holandsfjorden. Etter 1930 smeltet breen raskt tilbake,
og i 1944 var hele bassenget der vatnet nå ligger smeltet fram.

Bre~n

smeltet

ytterligere tilbake ca 400 meter og har de siste par tiårene rykket ca 140 meter
fram fra den posisjon bretunga hadde midt i 60-årene. Disse tallene er hentet fra
Norsk Polarinstitutts målinger

av brefronten. Brekontoret har siden 1972 målt

brefrontens posisjon fra Il punkter rundt bretunga. I 1981 var det små endringer
i brefrontens posisjon, framgang ved noen punkter og tilbakegang vel andre. I
sum var endringen nær null.
Deltaet ved innlØpet har blitt loddet opp og nivellert hver VLllter siden 1974.
Pga. vatnets stØrrelse og form er det ikke mulig å strekke målewire over vatnet
som ved Nigardsvatnet. Ved Engabrevatnet må derfor målingen foretas om vinterer
når vatnet er islagt. En målewire strekkes da ut over isen langs profiler fra
to faste punkter mot fastmerker på andre siden. Målingene av deltapålagringen
so~,"eren

1981 ble utført den påfØlgende vinteren på samme måte som tidligere.

Vinterbalansen for Engabreen var i 1980-81 6 % lavere enn gjennomsnittet for
perioden 1970-81. Sommerbalansen var 18 % lavere enn gjennomsnittet for samme
periode. Nettobalansen var positiv i 1981, nesten en meter omregnet til vann. 70r

17

Fig. 8

Vannprøvetaking for undersØkelse av innholdet av suspendert materiale i
breelva nær innlØpet i Engabrevatn. En l-liters plastflaske settes 1 en
holder på en 2-meter lang stang og holdes på skrå opp mot strømmen
nedenfor en turbulent strekning i elva.
Water sampling for analysis of suspended sediment content in the glaeier
stream near the inlet of Lake Engabrevatn. An one-litre plastic bottle is
fixed to a two-metre long stick and held in an inclined, upright position
towards the stream below a turbulent part of the river.

perioden 1970-81 er det nå akkumulert et overskudd av snØ på breen som omregnet
til vann tilsvarer nesten 9 meter jevnt fordelt over hele breen. Dette er vann
som er holdt tilbake fra vassdraget nedenfor i forhold til år med balanse mellom
vinternedbør og smelting på breen.
Observasjonsstasjonen ved Engabrevatnet var i 1981 bemannet fra 30. mai til 15.
september. Vannstanden i vatnet ble observert hver gang det ble tatt prØve i
innlØpet, dvs. ordinært 5 ganger daglig (fig.8). Disse dataene er komplettert
med data fra limnigrafen.
Resultat
Diagrammet fig. 9 viser resultater og beregninger fra Engabrevatn i 1981. Målemetodene har vært de samme som i tidligere år, de er beskrevet i avsnittet som
omhandler Nigardsbreen (s.7).
Forholdet mellom de meteorologiske parametrene og avrenningen viser en rimelig
overensstemmelse. Den første vannfØringsØkningen sommeren 1981 korn før målingene
startet opp. Vinteren 1981 gikk det et stort snØras i nærheten av limnigrafen.
Raset gikk ut på vatnet og slo opp isen. Dette førte til at isen langs land ble
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Det øverste diagrammet viser meteorologiske parametre målt ved stasjonen
ved Engabrevatn i observasjonssesongen 1981. Nedenfor vises dØgnlig vannføring og den beregnede transporten av suspendert materiale inn i og ut
av vatnet. Forskjellen mellom de to sØylerekkene gir et inntrykk av vatnets
effektivitet som sedimentasjonsbasseng.
The upper diagram shows meteorological parameters measured at the station
at Lake Engabrevatn through the observation period 1981. The lower diagram shows daily variations in water discharge from the lake and suspended
loads entering and leaving the lake. The difference between the later two
gives an impression of the efficiency of the lake as a sedimentation trap.

kastet opp av trykket som forplantet seg gJennom vatnet. Limnigrafen ble fullstendig Ødelagt ved denne hendelsen, og det finnes således ingen registreringer
for vinteren 1981 fram tilobservasjonssesongens begynnelse. De første ukene ble
vannstanden avlest ved hver prøvetaking i innløpet, dvs. 5 ganger i dØgnet. Den
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ENGABREVATN
Flash floods 1969-1981
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De største registrerte vannføringer ved utlØpet av Engabrevatn i 6måneders perioden mai til oktober i årene 1969-1981.
Flash floods at the outlet of Lake Engabrevatn in the 6-months period
May through October for the years 1969-1981.

23. juni ble så en ny limnigraf installert og kontinuerlige registreringer foreligger.
Junitemperaturen var ca 30 e lavere enn gjennomsnittet for de 12 årene vi har hatt
temperaturmålinger ved Engabrevatnet. Det vises også på vannfØringen som holdt
seg uvanlig lav hele måneden, først den 22. juni steg den til et lavt sommernivå
samtidig som dØgnmiddeltemperaturen steg til over lOoC for første gang i lØpet
av observasjonssesongen. Fra 7. til Il. juli steg vannføringen betydelig og vi
fikk sommerens første flom. En noe større flom kom 27. juli. Sommerens største
flom kom 7. august etter noen dager med tildels sterk nedbØr og forholdsvis hØY
temperatur. Flommen kulminerte kl 0600 ved en vannføring på 42.4 m3 /s. Det er en
ganske vanlig flom ved utløpet av Engabrevatnet (fig. 10). Det totale avlØpet i
perioden mai til oktober 1981 er beregnet til 143 . 10 6m3 . Vannføringen i mai er
da beregnet ved en sammenlikning med avlØpet i nærliggende områder. AvlØpet ~
1981 er ca 15 % lavere enn gjennomsnittet for de siste 12 årene (fig.ll).
Slamføringen før 30. mai er vanskelig å beregne på grunn av usikkerheten om
vannføringen i denne perioden. Den er lØselig anslått til ca l 000 tonn. Juni
var som nevnt uvanlig kjØlig med lav vannføring. Dette førte til den laveste registrerte slamtransport for juni siden målingene startet opp. I lØpet av juli
og august var det tre markerte flomtopper. Under den største flommen fikk vi

også

årets høyeste material transport. Nesten 600 tonn ble registret den 5. august.
Den høyeste konsentrasjon målt under denne flommen var 283 mg/l. Sommerens hØYeste konsentrasjon ble imidlertid målt under flommen den 10. juli med 308 mg/l.
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Det er ikke uvanlig at de største slamkonsentrasjonene opptrer under mindre flommer tidlige på sommeren. Allerede under en vannstandsØkning 23.

Jun~

ble det

ved

betydelig lavere vannføring målt en konsentrasjon på 261 mg/l.
Transporten av suspendert materiale (slam) inn i vatnet i observasjonssesongen fra
30. mai til 15. september er beregnet til 7 800 tonn. Transporten ut av vatnet

~

samme periode var l 300 tonn. Det vil si at ca 83 % av det finmaterialet breelva
førte med seg sedimenterte i Engabrevatnet. Det er omtrent det samme som gJennomsnittet for de siste 12 årene, 83.5 %.
Slamføringen etter observasjonssesongens slutt er anslått ved å sammenlikne med
deler av siste del av observasjonssesongen med liknende vannføringer som etter
observasjonssesongen. Bare en mindre vannføringsØkning i månedsskiftet september
oktober kunne hatt noen betydning for materialtransporten. I alt er det anslått
en slamføring inn i vatnet på ca 500 tonn. Den totale slamtransporten i avrenn~ngssesongen

1981 blir etter dette ca 9 300 tonn.

Grovt, bunntransportert materiale avsettes på eller umiddelbart utenfor

deltaet.

StØrrelsen av denne delen av material transporten beregnes etter nivellering og
opplodding av deltaområdet ved breelvas innlØp i vatnet. Bunnen skråner bratt
ned mot 50 meters dyp rett utenfor deltaet. Skråningen her blir derfor ustabil
ved pålagring av materiale. Det skjer derfor årlig ras og utglidninger utenfor
deltaet. Dette er et problem for beregningen av deltapålagringen som medfører
tildels betydelig usikkerhet. I 1981 har denne rasaktiviteten vært av mindre betydning enn tidligere (fig.12).
Målingene for akkumulasjonssesongen 1981 ble foretatt i mars 1982. Ialt ble nesten 260 punkter langs 11 profiler målt opp. Den største pålagringen finnes naturlig nok umiddelbart utenfor deltakanten. Her møter den rasktflytende breelva
stillestående vann og transportkapasiteten avtar drastisk og alt bunntransportert
materiale avsettes raskt. ElvelØpene på deltaet skifter leie ofte. på grunn av
den store material transporten og avsetning av materiale bygger elvene opp sine
leier og disse blir ustabile. Elveleiene slik de er tegnet på fig.12 må derfor
ses på som en antydning av hvor hovedlØpene gikk sommeren 1981. Utenfor et av

Fig.ll

DØgnlig vannfØring ved utlØpet av Engabrevatnet fra mai til oktober i
årene 1969-1981. Tallet til hØyre angir totalt avlØp observert i lØpet
av disse lnånedene. Nederst vises middelvannføringen for perioden 1970-1981.
Maksimale og minimale dØgnlige vannfØringer i samme periode er også vist.
Daily discharge at the outlet of Lake Engabrevatn from May through October during the years 1969-1981. The number on the right hand side
gives the total discharge for this period for eaeh year. The lower diagram shows the average discharge for the years 1970-1981. Maximum and
minimum daily diseharge in the same period are also shown.
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Akkumulasjon og erosjon fra 1980-1981 på deltaet ved breelvas utlØp i
Engabrevatn.
Accumulation and erosion from 1980-1981 on the delta at the inlet of
Lake Engabrevatn.

disse hovedlØpene finner vi den største akkumulasjonen på over fem meter. Noe av
grunnen til at vi akkurat her finner den største akkumulasjonen i 1981 er at det
de to foregående år ble erodert 3-4 meter i det samme området (Kjeldsen 1980 og
1981). Det var derfor her en fordypning som letteækunne fylles med materiale
enn området rundt når området hadde stabilisert seg etter utrasingene i tidligere
år. Kun ved ett punkt ved deltaets ytterkant er det registrert en erosjon på
over en meter. I store områder i deltaets Østlige deler er det imidlertid registrert en erosjon på noen få decimeter. En del av det utraste materialet kan
nok finnes lenger ut i det oppmålte området. Grensen for dette er satt ved 20
meters dyp. Men mesteparten forsvinner ut mot større dyp.
Det er ialt målt en akkumulasjon på 4 200 m3 og en erOSjon på l 200 m3 i 1981. I
det området hvor vi har målt erosjon har det selvfølgelig også foregått akkumulasjon, men dette og i tillegg noe mer har rast ut. Om en regner med at det siste
år har vært en tilsvarende akkumulasjon i disse områdene som ellers innen deltaområdet og at bare en del av det eroderte materiale finnes lenger ute på det opp-
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målte området, er årets akkumulasjon på deltaet anslått til ca 5 000 m3 eller
ca 10 000 tonn. Med dette blir den totale material transporten fra Engabreen i
1981 ca 19 300 tonn. Bunntransportens andel av den totale transporten blir da
52 %. Det er en del hØyere enn gjennomsnittet de siste 7 årene som er 39 %.
En erosjon på 19 300 tonn fra Engabreens 38 km 2 tilsvarer en fjerning av et
0.19 mm tykt lag av fjellet jevnt fordelt under hele breen. I gjennomsnitt for de
siste 12 årene har den totale materialtransporten vært 22 850 tonn. Det tilsvarer
en årlig erosjon på 0.22 mm jevnt fordelt under hele breen. I samme periode er
83.5 % av det suspenderte materialet som er tilført av breelva avsatt i Engabrevatnet. Det tilsvarer et gjennomsnittlig årlig lag på 4.9 mm. I tillegg kommer
så avsetningen av grovere materiale på og ved deltaet.
Bondhusbreen
Iggl~gg!gg

I avlØpstunnelen fra den ca Il km 2 store Bondhusbreen fortsatte målingene i 1981
for tredje år på rad. Vannet tas inn under breen ca 900 m o.h. og føres i tunnel
til et magasin lenger nord. Prøver for måling av suspensjonstransorten ble tatt
ved innlØpet til et sedimentasjonskammer for grovt materiale (Kjeldsen 1979 s.24)
en eller to ganger i dØgnet. Vannføringen i overføringstunnelen måles i sedimentasjonskammeret hvor det er montert en limnigraf. Avsetningene der tømmes hver
vinter, og mengden av avsatt materiale måles. Målingene av suspensjonstransporten
i overføringstunnelen avsluttes med sesongen 1981.
PrØver for beregning av suspensjonstransporten ble tatt fra Il. juni til l.september. Prøver ble ikke tatt i 2 to-dagersperioder i juli og en dag i slutten av august. Slamtransporten disse dagene er anslått ved sammenlikning med dager med liknende vannføring i samme tidsperiode.
Resultat
-------Programmene i fig.13 viser resultater fra observasjoner og beregninger fra Bondhusbreen i 1980. Temperaturer og nedbør er registrert aven automatisk stasjon med
registreringer for hver time. Stasjonen var plassert ved Holmavatn, l 130 m o.h.
ca 100 meter nord for breen. Som fig.13 viser, har det vært en del tekniske problemer med registreringene ved den automatiske stasjonen.
Vannføringen viser en markert stigning 12. til 13. mai fra en daglig vannføring på
under O.l . 10 6m3 . Vannføringen holdt seg omkring dette nivået fram til begynnelsen
av juli. Fra 6. til 12. juli steg vannfØringen ytterligere og nådde 0.71 . 10 6m3
3
den 12. Absolutt hØyeste vannføring ble registrert kl 18 denne dagen med 8.5 m Is.
Vannføringen var nesten like hØY den 13. august - 0.66 . 10 6m3 , ellers holdt den
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Det øverste diagrammet viser meteorologiske parametre målt ved Holmavatn,
l 130 m o.h. i observasjonssesongen 1981. Nedenfor vises døgnlig vannføring og den beregnete transporten av suspendert materiale i inntaket under
Bondhusbreen.
The upper diagram shows meteorological parameters measured at Lake Holmavatn, l 130 m s.s.l. through the observation period 1981. The lower diagram shows daily variations in water discharge and suspended load in the
subglacial water intake at Bondhusbreen.

. slutten av september. Sao sent som l. oktober ble
seg un d er O. 5 . l 0 6 m3/ d tram
t11
6 3
årets hØyeste vannføring registrert, 0.8 . 10 m . Etter dette sank vannføringen

raskt.
AvlØpet i månedene mai til oktober var i 1981 59 . 10 6m3 (fig.14). Det er et tall
som ligger i mellom det tilsvarende for de to foregående år. Gjennomsnittet for de
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DØgnlig vannføring i inntaket under Bondhusbreen fra mai til oktober de tre
siste årene. Tallet til høyre angir det totale avlØpet i denne 6-månders
perioden.
Daily dis charge in the subglacial in take at Bondhusbreen from May through
October during the last three years. The number on the right hand side
gives the total discharge for the 6-months period for each year.

3 siste årene er 60.6 . 10 6m3 . Det tilsvarende tallet for Nigardsbreen, dvs. utlØpet av Nigardsvatnet, er 204.3 . 10 6m3 . For perioden 1968-1981 er det gjennomsnittlige avlØpet her 193.6 . 10 6m3 . Dvs. gjennomsnittet de siste 3 årene er ca
6% hØyere enn for de siste 14 årene.
I 1981 ble det installert en limnigraf i breelva nedenfor Bondhusbreen. Denne
registrerer vannfØringen fra området nedenfor det subglasiale inntaket og evt.
det vannet fra områdene ovenfor inntaket som ikke blir fanget inn 1 det. Vannføringen som er registrert i breelva er meget liten i forhold til i inntakstunnelen. For perioden 10. juni til 14. oktober var avrenningen i breelva under
6% av den totale avrenningen fra Bondhusbreen. Det må bety at det alt vesentlige
av avrenningen fra området ovenfor inntaket blir fanget inn og ført inn i overføringstunnelen.
Ser man på den daglige vannføringen på de to målestedene, var1erer forholdet
mellom dem betraktelig. Breelvas andel av vannføringen varierer mellom 2% og 11%.
Sammenholdt med nedbør og temperatur er det vanskelig å finne noen systematisk
variasjon. Et unntak er når temperaturen ved Holmavatn l 130 m o.h. synker under
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oOc, da stiger breelvas andel av avrenningen. Dette er JO rimelig da vann vil
fryse på de hØyere deler av breen og is bare smelte på niv~ lavere enn inntaket.
Arets første flom, som også var den største innen observasjonssesongen, dominerer
sterkt transporten av suspendert materiale (fig.13). I perioden 7. til 12. juli
bLe det registrert 950 tonn suspendert materiale. Det er mer enn 30% av suspensjonstransporten i hele observasjonssesongen. Et liknende forhold ble også registrert
under årets første flom i 1980 (Kjeldsen 1981 s.25). Den høyeste konsentrasjon av
suspendert materiale ble også målt under denne flommen. 356 mg/l ble målt 9. juli
kl 2000 ved slutten av den sterkeste

vannføringsø~ngen.

Det er godt under den

høyeste konsentrasjonen som ble målt i 1979 på 784 mg/l. Vanligvis holdt konsentrasjonen seg mellom 30 og 100 mg/l. Gjennomsnittet for hele sesongen var 92 mg/l.
Beregningene for observasjonsperioden 11. juni til 31. august viser at ca 2 950
tonn suspendert materiale ble transportert inn i tunnelsystemet fra Bondhusbreen.
En stor del av avrenningssesongen faller utenom observasjonssesongen. Den totale
transporten av suspendert materiale kan derfor vanskelig la seg beregne med særlig
nøyaktighet. på samme måte som beskrevet under Nigardsbreen (s.14) er slamtransporten før og etter observasjonssesongen anslått til ca.2 100 tonn. Den totale transporten av suspendert materiale i avrenningssesongen 1981 ble etter dette ca 5 100 tonn.
Dette tallet er beheftet

med større usikkerhet enn tilsvarende tall for de andre

brevassdragene, både pga. kort observasjonssesong og færre prøver pr dag.
Målinger av avsetningene i

sedimentasjonskarr~eret

er foretatt av Vestlandsverkene

etter avrenningssesongen. PrØver tatt av materialet her i 1980 (Kjeldsen 1981 s.26)
viser at over 80 % av materialet som avsettes i kammeret, består av sand og grus.
Bare ca 1 % er finere enn 0.06 mm, dvs. at så og si alt suspendert materiale transporteres videre. Bare grovt, bunntransportert materiale avsettes i kammeret. I
1981 viste oppmålingene at ca l 400 m3 eller ca 2 800 tonn var avsatt i kammeret.
Den totale materialtransporten inn i det subgLasiale inntaket under Bondhusbreen
i

1981 blir etter dette ca 7 900 tonn. Av dette utgjorde det grove bunntranspor-

terte materialet ca 35 %. Det er lavere enn i de to foregående år, da bunntransporten sto for

henho1dsvi~

56 og 42 % av den totale rnaterialtransporten. Alle

disse tallene ligger innenfor variasjonen i tilsvarende tall fra målinger ved
Nigardsbreen i perioden 1968-1981.

Tre år er en altfor kort periode til at en

kan fastslå en trend mot lavere andel av grovt bunntransportert materiale.
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SLUTTORD
UndersØkelsene i 1981 omfatter de samme tre brevassdrag som i 1980. Vassdragene
fra Nigardsbreen og Engabreen ble undersøkt etter de samme rutiner som Brekontoret
har benyttet i tidligere år ved de fleste målesteder. Det avledete vassdraget fra
Bondhusbreen ble i likhet med de to siste årene undersøkt etter et forenklet opplegg. UndersØkelser av transporten av suspendert materiale i brevassdragene har
pågått i innlØp og utlØp siden 1968 ved Nigardsvatnet og siden 1969 ved Engabrevatnet. Transporten av grovt, bunntransportert materiale blir målt ved at deltaet
ved innløpet i de to vatnene blir opploddet og nivellert etter hver avrenningssesong. Disse målingene har pågått siden 1968 ved Nigardsvatnet og siden 1975 ved
Engabrevatnet. Ved Bondhusbreen har målingene av suspendert materiale i det subglasiale inntaket pågått siden 1979, mens måling av avlagring av grovt materiale
i et sedimentasjonskammer har pågått siden 1978.
De to største nedbørfeltene drenerer totalt 65 og 50 km 2 fra henholdsvis Nigardsbreen og Engabreen. Det subglasiale inntaket ved Bondhusbreen fanger opp drenering
fra 12.6 km 2 . Andelen som er bredekket ved disse feltene, er henholdsvis 72, 76 og
87 %.
AvlØpsforholdene for disse nedbørfeltene er kjennetegnet ved en kort og intens avrenningssesong med store og hyppige vannføringsvariasjoner. Materialtransporten i
slike brevassdrag er preget av avlØpsforholdene med ennå

størr~

variasjoner enn for

vannføringen.
Breene produserer stadig nytt løsmateriale ved erosjon i berggrunnen. I tillegg
fraktes materiale, som raser ned på breen fra dalsidene videre nedover og blandes
med det lØsmaterialet som breen selv produserer. Store deler av løsmaterialet blir
etter hvert tatt opp av og ført videre av breelvene.
Tabellen s.27 viser en oppsummering av resultatene fram til og med 1981. I tillegg
til de tre målestedene i 1981 er det tatt med de fleste tidligere målesteder. For
Bondhusbreen er tallene for 1972 og 1973 i likhet med de andre brevassdragene fra
målinger som ble foretatt ved brefronten. Fra 1979 er målingene foretatt i det
subglasiale inntaket ca 900 m o.h. Mindre enn 0.2 km 2 av breen ligger nedenfor
dette inntaket.
For hver breelver det oppgitt antall dager med observasjoner og den beregnede
transporten av suspendert materiale i observasjonssesongen, utregnet på grunnlag
av innsamlede prøver og registrering av vannføring. Videre er det oppgitt et tall
for den totale årlige transporten. Dette tallet omfatter transporten av suspendert
materiale i hele avrenningssesongen samt bunntransportert materiale. Transporten
av suspendert materiale utenom observasjonssesongen er anslått på grunnlag av sam-
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menlikning med materialtransporten i perioder med tilsvarende vannføring i henholdsvis begynnelsen og slutten av observasjonssesongen. For to av breelvene der
målinger ble foretatt i 1981, nemlig fra Nigardsbreen og Engabreen, er transporten
av grovt, bunntransportert materiale basert på direkte målinger av avleiringen på
et delta umiddelbart nedenfor brefronten. på Bondhusbreen er bunntransporten beregnet ved oppmåling av avsetningen i et sedimentasjonskammer.
For et flertall av målestedene der det i tidligere år har blitt foretatt målinger,
er bare transporten av suspendert materiale målt. Størrelsen av den totale materialtransporten for disse vassdragene er derfor beregnet ved at bunntransporten
er anslått etter sammenlikning med liknende breelver der direkte målinger foreligger (Kjeldsen 1975 og 1977). I Visa, nær samlØpet med Bøvra, ble det målt avsetting av bunntransportert materiale i en konstruert fangdam. Pålagringene måles
. 3
.
3
~ m . Ved omregn~ng til vekt benyttes en spesifikk vekt på 2.0 tonn/m .
For å kunne sammenlikne de enkelte brevassdragene er det til slutt angitt den spesifikke sedimentproduksjon i tonn/km 2 og den tilsvarende erOSjon ~ berggrunnen
under breene målt i mm. Det første tallet er framkommet ved at den beregnede totale årlige material transporten er dividert med brearealet i nedslagsfeltet. Ved
3
beregning av erosjonen er det regnet med en tetthet på 2.7 g/em for berggrunnen.
Vi ser bort fra eventuell erosjon utenom breen. Denne erosjonen er i de aller fleste
tilfelle liten i forhold til den som er forårsaket av breen. Det som kan ha noe betydning er erosjon i lØsmateriale f.eks. eldre morener i bratte fjellsider over
dagens breer. Dette skjer til en viss grad både ved Engabreen og Nigardsbreen, særlig i perioder med sterk nedbør.
Påliteligheten av tallene i tabellen er bl.a. avhengig av lengden av observasjonssesongen. Det er særlig viktig å få dekket de største flommene med hyppige prøver.
Den første flommen vil ofte fØre med seg relativt store mengder slam. Elva under
breen vasker da med seg materiale fra de områder der vann ikke har kommet under
hele vinteren. Likeså vil stigende vannføring smelte en del av sålen, breens nederste lag. Denne har ofte et betydelig innhold av materiale. Liknende forhold
har

v~

for hver flom som er større enn tidligere flommer samme år. Det har vist

seg at 20-50 % av den årlige transporten av suspendert materiale blir "vasket ut"
ved årets største flom om denne er markert større enn andre flommer. Det er derfor meget viktig å få dekket sommerens maksimalflom med tilstrekkelige målinger.
Vanligvis pågår observasjonene til midten av september. En får derfor dekket de
flommene som har størst betydning for material transporten. Etter denne tid er temperaturen oftest blitt så lav at det meste av nedbØren faller som snØ på breene.
Men flommer kan også forekomme utover i oktober og iblant til og med i november
i de vestlige delene av landet. Her er klimaet maritimt, og breene strekker seg
enkelte steder langt ned i dalene.
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SEDIMENT YIELD AT SELECTED GLACIERS IN NORWAY
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3750

2850

4400
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1.63

1.39
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445
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0.26

0.15

0.14

Il: Observed sllsperoed transport.

Ill: Estimated annual transport.

19300
\

I

IV: Sediment yield.

V: Corresponding eros ion.
+) These figures are based on combined measurements of suspended 10ad and increment of coarse material on developing

deltas in front of the glaeiers .

fig.lS

Tabellen viser resultater fra sedimenttransportundersøkelser i 1981 stilt
sammen med tidligere års resultater. Det er også tatt med resultater fra
breer hvor undersØkelsene er avsluttet. Beregnet total årlig transport inkluderer bunntransportert materiale.
The table shows a summary of results from investigations of sediment
yie1d at se1ected glaeiers or glaeier streams in Norway in 1981 and
previous years. Estimated total annua1 transport inc1udes ca1cu1ated
or observed bottom load.

30

Metodikken ved prøvetaking og oppmåling er beskrevet i innledningen og i omtalen
av de enkelte vassdragene. For å kunne registrere de mange og store forandringer
i breelvenes material transport så godt som mulig er det valgt en hØY observasjonsfrekvens som under flommer økes ytterligere, særlig ved Økende vannstand. Konsentrasjonen av suspendert materiale kan imidlertid variere i bØlger som er så kortvarige at de ikke kan observeres på denne måten. Forsøk med et instrument som kontinuerlig registrerer vannets lysgjennomtrengelighet, som til en viss grad er avhengig av innholdet av suspendert materiale, har vist slike kortvarige variasjoner
(Ekman 1978).
Sammenliknet med tidligere års observasjoner og beregninger var materia1transporten fra Nigardsbreen i 1981 ca 70 % av gjennomsnittet for de siste 14 årene, mens
avrenningen i perioden mai-oktober var ca 95 % av gjennomsnittet for samme perioden. Materialtransporten fra Engabreen i 1981 var omlag 85 % av gjennomsnittet
for de siste 12 årene, mens avrenningen i perioden mai-oktober var ca 82 % av gjennomsnittet for samme perioden.
Den midlere s1amkonsentrasjonen i 1981 var også lavere enn gjennomsnittet for de
årene vi har målinger. For juni-august var den midlere slamkonsentrasjonen ved
innløpet av Nigardsvatnet 42 mg/l, 66 % av gjennomsnittet for de siste 13 årene.
Tilsvarende tall for innlØpet av Engabrevatn var 72 mg/log 81% av gjennomsnittet
for de siste 13 årene. (Tall for 1969 er også tatt med her.)
Bunntransporten er beregnet ved måling av pålagring på deltaene som breelvene bygger ut i henholdsvis Nigardsvatnet og Engabrevatnet. I 1981 ga målingene fØlgende
resultat: For Nigardsvatnet ca 6 900 tonn og for Engabrevatn ca 10 000 tonn. Dette
er henholdsvis 66 og 124 % av gjennomsnittet for de siste 13 og 7 årene. I

furhold

til den totale material transporten utgjorde deltaakkumulasjonen, dvs. mengden av
bunntransportert materiale, ved Nigardsbreen 45 og ved Engabreen 52 %. Gjennomsnittet for de siste 13, heholdsvis 7, årene er 47 og 39 %.
Målingene ved Engabreen og Bondhusbreen blir avsluttet med sesongen 1981. Ved
Nigardsbreen fortsetter målingene i 1982 med en automatisk prøvetaker.

SUMMARY
Introduction
Sediment transport studies have been undertaken in selected glaeier streams

~n

Norway since 1967. Results from these investigations are reported annually. Detailed descriptions of the sampling site, methods and technics used in the field
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and in the laboratory are not repeated in detail in each report, but a short introduction is

g~ven.

The map, Fig. l, gives the location of the various measuring

sites, both those operating during earlier years and the present stations, which
were operating during 1981.
The sediment transport investigations are made mainly for engineering purposes
because solid matters in water considered for power production may cause technical problems. However, the results have also great scientific interest. Results
from studies of the total transport of solid matters in glacier streams during
several years will form a base for discussions of the erosional effect of glaciers
on the landscape. Large quantities of suspended sediment and bottom load are removed by the melt water from glaciers during the summer season. These amounts of
solid matter are obviously much larger than the amount of solid matter brought to
the glacier snout by ice movement (forming moraines). Calculations are therefore
made of the average bedrock eros ion based upon figures found by field observations
at the glacier under study. These results are shown in a table, see Fig.1S.
During the last three years the studies were concentrated to Nigardsbreen, an outlet glacier from the Jostedalsbreen ice cap, Engabreen, one of the western outlet
glaciers from the Svartisen ice cap, and Bondhusbreen, an outlet glacier from the
Folgefonni ice cap. Special sedimentation studies are made at Nigardsbreen and
Engabreen where lakes are located near the glacier front. Sediment sampling were
made both at the inlet of the lake and at the outlet so that the sedimentation in
the lake can be determined. At Bondhusbreen similar studies were made in a sedimentation chamber, a large hall constructed in the bedrock under the glacier. This
chamber was constructed in connection with a hydro-electric power plant utilizing
glacier melt water.A subglacial intake was made under Bondhusbreen and it was
necessary to remove sand, gravel, pebbles and rocks which were otherwise carried
into the tunnel system. These particles are trapped in the chamber during the
summer and removed mechanically every winter. The amount of this debris has been
measured annually. Simultaneous studies of suspended sediment in the melt water
were performed to obtain the relation between suspended sediment and bottom load.
This relation has also been studied annually at Nigardsbreen and Engabreen by
surveying the increment of the deltas which are being developed at the inlet of
the lake in front of these two glaciers.
Samples were taken from the glacier stream several times a day from the beginning
of June to the beginning or the middle of September. Thus, the

ma~n

part of the

melt season has been covered and only small amounts of sediment has been transported before or after the actual season. Small corrections were made for these additional amounts using known data for the water discharge before and after the field
season. For practical reasons a simplified sampling program was performed at Bond-
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husbreen. The increments of the deltas in the Lake Nigardsvatn and in the Lake
Engabrevatn, were measured well after the end of the melt season and thus the total amount of bottom load has been determined.
The water samples are taken in one-litre plastic bottles and the accurate volume
of each sample is measured before the water is filtered. The filtering papers are
sent to the laboratory in Oslo for ashing. The particle size is general ly less
than 0.5 mm but if grains larger than l mm are found in the sample, these particles are removed before the ashing proeedure.
Sediment transport studies at Norwegian glaeiers, 1981
Q~~~E~l_~~~~E!E!!~~
The winter temperature ln 1980-81 was about 1.5 0 e lower than the normal around

Nigardsbreen, the precipitation was higher than normal. The winter balanee for
the glaeier was slightly lower than the average for the last 20 years.
At meteorological stations around Engabreen the winter temperature was nearly

zOe

lower than normal, while winter precipitation was slightly higher than nor-

mal. The winter balanee at the glaeier was 94 % of the average for the last 12
years.
The summer temperature around both Nigardsbreen and Engabreen was about 20 e lower
than normal. Summer precipitation was slightly higher than normal ln the north
and very close to normal in the south. Summer balanee ln 1981 was 95 % of the
average of the last 20 years at Nigardsbreen and 82 % of the last 12 years
Engabreen.

at

The discharge from the two glaeiers during the summer season, May

through October, was lower than the average for the last 18, respectively 12
years of observation, compare Fig. 5 and Fig.ll.
The observation season at Nigardsbreen and Engabreen started at the end of May and
ceased in the middle of September. At Bondhusbreen the observation period lasted
from June until the end of August. This means that we do not have samples from a
substantial part of the discharge season. In addition the sample frequenzy had
to be reduced.

2
This outlet glaeier covers 48 km , the melt water drains in one single stream into

the Lake Nigardsvatn. The water discharge has been recorded throughout the entire
year at the outlet of the lake. Unfortunately, the water gauge and the foundation
for the automatic recorder at the inlet of the lake were damaged by an avalanche
during the winter. The gauge was reconstructed in July but the automatic recorder
was not in operation during 1981. Snow from the avalanche covered the river at the
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sampling site and the lake was ice-covered until the middle of June. Therefore no
samples were taken at the inlet before June 16.
A delta is growing at the inlet of the lake. The lake was completely uncovered by
glaeier retreat ~n 1967. The formation of the delta had then just started. A fairly
good record has been kept of the annual increment of this delta by surveying each
fall. The survey is made along fixed profiles and accurate measurements are made
at 5 minterva1s. The same points are re-surveyed every year.
The net balanee of the glaeier was positive in 1981 (Haakensen and Roland 1983)
and the average mass balanee

s~nce

1962 is also positive but the ice front still

receded 11 m in 1981.
The results from the field season 1981 are shown in the diagram, Fig. 4. The
discharge was low in the first part of the summer. No great floods occurred during the observation season. The highest daily discharge, 2.61 . 10 6m3 , occurred
3
as late as September 28. A maximum of 48 m /s was reached that day. This is close
to the average for the maximum f100d for the last 18 years. The total discharge
6 3

for the period from May through October was 183 . 10 m . The average discharge
for this period during the last 18 years ~s 185.7 . 10 6m3 (Fig. 5).
The transport of suspended material in to the lake
16 - September 12 amounted

~n

the observation season, June

5 300 tons, whereas l 275 tons were transported out

from the lake. This means that 76 % of the fine material sedimented on the lake
bottom, the average for the last 13 years is 78 %. For the periods before and after
the observation season the transport of suspended material is estimated to be about
3 000 tons. Thus, the total transport of suspended material from Nigardsbreen

~n

1981 was about 8 300 tons. This is less than 75 % of the ave rage figure for suspended sediment transport during the last 13 years.
Measurements of the delta growth have been performed along the same profiles as
~n

previous years. The increment from the fall 1980 to the fall 1981 is found
to be about 3 450 m3 or 6 900 tons, which is 45 % of the total material transport
~n

the stream between the glaeier and the lake. Three se1ected profi1es are shown

on Fig. 7. The greatest deposition takes place where the river branches discharge
into the lake (Fig. 6). The material deposited on the delta consists main1y of
partieies larger than those kept in suspension. Therefore, the conclusion can be
drawn that about 15 200 tons of solid matter have been transported by the glaeier
stream during the summer of 1981. This corresponds to an ave rage erosion of 0.12 mm
evenly distributed under the entire glaeier.
~~g~2!~~~

The lake in front of Engabren receives most of its water from the outlet g1acier
Engabreen which covers 38 km 2 . The water discharge and the sediment transport have
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been observed annua11y S1nce 1969. Water discharge 1S continuously recorded by an
automatic gauge in the lake.
Also he re a delta is grow1ng in to the lake but the water depth is much larger than
in Lake Nigardsvatn. The delta survey was made in March 1982 from the ice and thus
a fair1y accurate determination could be made in each sounding point. These points
are distributed at 5 mintervals along Il profiles across the delta.
The observation station at Lake Engabrevatn was manned from May 30 to September 15.
Five daily water samples were taken regularly at the inlet and three daily samples
at the outlet of the lake. Some of these samples were duplicated to chech the reproducability of the samples. During periods of rapidly increasing water stage the
sampling program was increased, up to 24 samples per day at the inlet.
In 1980-1981 the winter balance of the glacier was 6% lower and the summer balance
18% lower than the average for the period 1970-1981 (Haakensen & Ro1and 1983) and
the total discharge from May through October amouted to 143 . 10 6m3 which is 15%
less than the average for the last 12 years, cornpare Fig.1l.
Glacier front observations at Il points near the ice terminus indicate a little
advance at some points and a small retreat at others. However, these results nearly
counter balance each other, and the glacier front can be regarded stable from 1980
to 1981.
The results from 1981 are shown in the diagram, Fig. 9. The correlation between meteorological parameters and dis charge is fairly good. The first increase in discharge
occurred before the observation period started. The automatic recorder in Lake
Engabrevatn was destroyed by an avalanche during the winter, sa no discharge data
exist before the start of the observation period. The discharge was low until the
beginning of July. The maximum flood this summer occurred on August 7 because of high
precipitation. The flood culminated at 42.4 m3 /s. This is a rather usual flash flood
at the outlet of Lake Engabrevatn (Fig.10).
The total transport of suspended material into the lake during the observation season was 7 800 tons whereas only l 300 tons left the lake. This indicates that 83%
of the suspended sediment were left on the lake bottorn, about the same as the average for the last 12 years which is 83,5%. The transport befare and after the observation period has been estimated to l 500 tons. The total transport for the entire
season 1981 is thus estimated to be approximately 9 300 tons.
The delta has been surveyed as in previons years (Fig.12). Nearly 260 points along
11 profiles were measured. The accurnulation of coarse material has been estimated
to approximatly 5 000 m3 or 10 000 tons. This is about 52% of the total transport
of material from Engabreen in 1981. The average figure for the last 7 years is 39 %.
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The total transport of debris

~n

the river from Engabreen in 1981 is thus estimated

to be about 19 300 tons. This corresponds to an erosion of 0.19 mm evenly distributed under the entire glacier. For the last 12 years the ave rage total material
transport has been 22 850 tons.
Bondhusbreen
In the water collecting tunnel from Bondhusbreen, which drains 11 km 2 of the ice
cap Folgefonna, measurements were made of the sediment transport from the glacier.
Coarse material is collected

~n

a sedimentation chamber within the tunnel system.

The observation period lasted in 1981 from from June 11 to September l. Samples
were taken once or twice a day. Water disharge in the tunnel was recorded automatically. The diagrams, Fig.13, show the results from the investigations at
Bondhusbreen in 1981. The meteorological data were collected by an automatic weather station at l-hour intervals. The weather station is situated at Holmavatn
l 130 m a.s.l., about 100 meters from glacier.
The greatest discharge this year occured as late as October l. The total disharge
~n the 6 months period from May though October was 59 . 10 6m3 (Fig.14).
In 1981 an automatic water gauge was

~n

operation

~n

the glacier stream below

Bondhusbreen. This stream drains the lowermost part of the glacier, containing
meltwater from this part of the glacier as well as water which was not diverted
into the tunnel system. The discharge he re was only 6 % of the total dis charge
from Bondhusbreen. This means that the diverting system

~s

effective and very

little water from the upper part of the glaciers is passing the tunnel intake. The
highest flood during the observation season dominates with regard to the transport
of suspended material.

During the 6 days period from the 7th to the 12th of July

no less than 950 tons of suspended material were transported. This is more than 30 %
of the total transport of suspended material during the entire observation period.
It is estimated that 2 950 tons of suspended material were

carr~ed.

tnougn

LIle

LUllllel.

system in the entire observation period. However an essential part of the season was
not covered by observations. The transport of suspended material in these periods is
estimated by comparison with the transport

~n

the beginning and the end of the obser-

vation period. This gives a total transport of suspended material amounting to about
5 100 tons in 1981. This figure is, of coarse, more uncertain than corresponding figures from the other two glaciers, due to a shorter observation period and a simplified sampling program.
Measurements made in the sedimentation chamber at the end of the summer 1981 reveal
that l 400 m3 or about 2 800 tons were deposited. This means that the total transport
of solid matters from the glacier (at the intake) was in the order of 7 900 tons, of
which the bottom load accounted for 35%. The 1981 results is comparable with the ave-
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age figures found for Nigardsbreen and Engabreen during re cent years, L.e. 47% and
39%, recpectively.
Conclusions
Three various glacierized areas were investigated during the summer 1981. The two
largest, Nigardsbreen and Engabreen drain 65 and 50 km 2 , whereas the Bondhusbreen
basin is only 12.6 km 2 . The relative glaeier coverage is fairly high for all three
basins, 72 %, 76 % and 87 %, respectively. Therefore, one can expect

il

very short

and intensive melt water season, and rapid discharge variations occur normally.
Thus, the transport of suspended matter and bottom load show large variations
throughout the summer.
The results from the investigations Ln 1981 are summarized and plotted together
with similar results from previous years in the Table on p.27.

For each glacier

stream the following figures are given: number of observation days, observed transport of suspended sediment (bas ed upon water samples actually collected) and the
total annual transport of solid matter. This figure has been calculated from observed amounts of suspended sediment, the volume of bottom load (determined from
delta surveys), and, finally, an additional amount of transport which has taken
place befare and after the field periods proper. In cases where no dJcect measurements were made of the bottom load it was necessary to calculate it by using a
similar correlation between bottom load and total load as found at

deier streams

with similar charaeteristics.
To compare the erosional effect of varLaUS glaciers, a figuL"e is glven for the
"production" of solid matter per square km. This figure is therefore a kind of
"average erosion" under that glacier, although the eros ion obviously is very different under various parts of a glaeier.
The reliability of the figures in the Table on p.27 depends on the length of the
observation period. It lS important to cover the greatest floods by frequent sampling. The first flood Ln the spring will of ten carry relatively gre at amounts of
material because the river then flush areas under the glacier for the first time
after a long winter. This situation is repeated for each flash flood which is
greater than a previous ane that summer. Experience has shown that 20-50 % of the
annua l sediment transport may occur during the greatest flash floods during the
summer.
The total transport of solid matter from Nigardsbreen in 1981 was 70 % of the average for the last 1!+ years, compare Fig.15. The discharge in May-Ocrober was 95 %
of the average for the same period. For Engabreen the total transport of solid
matter in 1981 was 85 /, of the average figure for the last 12 years. Discharge Ln
May-October was 82 % of the ave rage for the same period.
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This indicates a lower sediment concentration 1n 1981 than the average figures.
For June-August it was 42 mg/l at Nigardsbreen (inlet), which is 66 % of the average. At Engabreen the June-August mean concentration was 72 mg/l, or 81 % of the
average.
The transportation of coarse material is calculated by special surveys of the deltas deposited by the glaeier streams from Nigardsbreen and Engabreen. In 1981 the
following results were achieved: For Nigardsbreen about 6 900 tons and Engabreen
about 10 000 tons. This is 66 % and 124 %, respectively, of the mean figures for
the last 13 and 7 years.
The relation of coarse material to the total sediment transport 1n 1981 was 45 %
and 52 % respective1 , on Nigardsbreen and Engabreen. The average figures for the
last 13 and 7 years are 47 % and 39 %.
The summer of 1981 will be the last season of suspended sediment sampling at Engabreen and Bondhusbreen. At Nigardsbreenthe studieswill continue in 1982. Samples
wi1l be co1lected with an automatic water sampler. Fi1tration and 1aboratory analyses wi11,however,be carried out in the standardized manner.
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