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SAMMENDRAG 
Da Svartisen kraftverk kom i drift, ble det observert en stor sedimentbelastning og blakking av vannet i Nordfjorden 
og Holandsfjorden. Denne rapporten omhandler resultater fra undersøkelser, analyser og beregninger med sikte på å 
vurdere hvordan bidragene fra de enkelte sedimentkildene varierer med forskjellig vannstand i magasinet og 
manøvrering av kraftverket. 

Fem store isbreer tilfører betydelige mengder suspensjonsmateriale til Storglomvatnet. Analyser av bunnsedimentene 
fra forskjellige deler av magasinet viser at breene har bidratt med betydelige naturlig sedimenttilførsel i middel 3.4 
mm! pr. år for perioden 1850-1920 i dypbassenget og mellom 1.3 og 2.2 mm prl år i den øvrige delen av magasinet. 
Dette gir en midlere naturlig sedimenttilførsel fra breene rundt Storglomvatn på 103 000 tonn! år. Et sjikt dominert 
av sandfraksjoner på 15.5 cm i øvre del av borkjernene, antas å ha sammenheng med erosjon og utrasninger da 
magasinet ble tappet ned under tidligere LRV i 1994. Dette gir et estimat på omfanget av erosjonen på 2.9*106 tonn. 
Sedimenttransporten i et middel år for øst og sydoverføringene er målt til henholdsvis Il 000 og 17300. 

En betydelig sedimentasjon finner sted når materialet fra de forskjellige kildene beveger seg gjennom magasinet og 
vannveiene til kraftverket. Det er utført beregninger for å klarlegge hvor stor del av det finfordelte materialet som 
kan nå frem til inntaket. På grunnlag av disse resultatene er sedimentbudsjettet, dvs. bidraget fra de forskjellige 
kildene, beregnet i kraftstasjonen og i Nordfjorden, 2 km fra kraftverkets utløp. Ved kraftstasjonen utgjorde 
materiale fra erosjon og skred i Storglomvatnet 53 % av totaltransporten i 1994, mens tilførselen fra breene ved 
Storglomvatn og sydoverføringen med Engabreen bidro med henholdsvis 17 % og 30 %. På grunn av forskjellene i 
materialets komfordeling i de forskjellige kildene forandres fordelingen mellom dem 2 km ute i fjorden. Bidraget fra 
sydoverføringen reduseres til 9% av totalen, mens bidraget fra erosjon i bunnsedimentene og breene ved 
Storglomvatn bidro med henholdsvis 69 % og 22% av sedimentforurensningen. Materialet fra østoverføringen er 
uten betydning i denne sammenhengen. 

Komfordelingsanalyser viser store mengder finfordelt materiale i bunnsedimentene i områder som kan eroderes når 
vannstanden i magasinet faller under kote 496. Omfanget av skred og utglidninger i magasinet øker sterkt når 
vmmstanden tappes ned mot kote 460 som er den nye LR V. Klimatiske forhold og manøvreringen av kraftverket er 
også av betydning. Selv om magasinet i 1995 ble tappet lenger med enn i 1994 ble bidraget fra erosjon i 
bunnsedimentene mindre. Arsaken var sannsynligvis at magasinet var islagt i den kritiske perioden, og at mye 
sedimenter ble erodert vekk under første nedtapping. Tilførselen fra breene ved Storglomvatn blir etter hvert den 
dominerende kilden til forhøyede partikkelkonsentrasjoner i Nordfjorden. Denne kilden vil variere lite med 
manøvreringen av kraftverket, men det kan forventes en svak avtagning mot høyere vannstander siden 
volumendringen i magasinet fortynner det bretilførte materialet og medvirker til at sedimentasjonslengdene øker. 
Ved manøvreringen mellom kote 520 og 585 må det også forventes et bidrag fra resuspensjon av tidligere avsatt 
materiale. 
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1. INNLEDNING 

Vannveiene til Svartisen kraftverk tilføres sedimenter fra breutløpere fra Svartisen og 
en rekke mindre botnbreer og platåbreer, se fig. 3. 

Under naturlige forhold før reguleringene ble vannet i Nordfjorden og 
Holandsfjorden også påvirket av breene. Da Svartisen kraftverk kom i drift høsten 
1993, ble tilførselen av sedimenter til indre del av Nordfjorden endret. I 1994 ble det 
iakttatt en sterk økning av sedimentbelastningen i fjorden, . Det ble antatt at mye 
erosjonsmateriale kom fra Storglomvatnet, selv om det også tilføres mye materiale fra 
nord! sydoverføringen, bl.a. fra Engabreen, Molvær m. fl. (1994). Bunnsedimentene i 
Storglomvatnet er tilført fra fem større breer som drenerer ned til, eller kalver i 
magasinet. 

Det opptrer ofte erosjon i vannkraftreservoarer når de tappes ned første gang. 
Omfanget avtar oftest med tiden etter hvert som sedimentene vaskes ut. 

I Storglomvatnet er det akkumulert avsetninger fra flere store isbreer over lang tid og 
de sedimentære lagene har en betydelig mektighet. Når magasinet ligger nedtappet vil 
det derfor være mye materiale tilgjengelig for erosjon. Magasinet vil relativt sjelden 
tappes ned mot LR V under normal drift. Breene som drenerer til magasinet vil 
imidlertid bidra med materiale også når vannstanden ligger høyt. 

Denne rapporten omhandler resultater fra tmdersøkelser, analyser og beregninger som 
vurderer bidraget fra de forskjellige sedimentkildene og hvordan bidragene varierer 
med forskjellig vannstand i magasinet og manøvreringen av kraftverket. Et sentralt 
problem var å lokalisere hovedkilde områdene for eroderbare sedimenter og bestemme 
omfanget av masser som kan føres helt frem til imltaket. Varvige lag og andre 
sjiktninger i borprøver fra bassenget ble tmdersøkt for å bestemme årlig tilførsel av 
sedimenter til hovedbassenget tmder tidligere år. Varvkronologiske undersøkelser kan 
i mange tilfelle gi opplysninger om sedimenttransportens langtidsvariasjoner i 
glasiale sjøer, østrem og Olsen (1987), Desloges og Gilbert (1994, 1995). 
Sedimentenes kornfordeling og mineralsammensetning er også undersøkt med 
henblikk på forurensende egenskaper og på turbinslitasje . 

Undersøkelsen er utført som et samarbeid mellom de oppførte forfattere, og hver 
enkelt har hatt et hovedansvarsOlmåde. Hans Chr. Olsen har analysert og tolket 
borprøvene fra bmllisedimentene, Truls Erik Bønsnes har hatt ansvaret for 
vælliprøver, sedimentfeller og modellberegninger. Margrethe Elster har deltatt i 
feltarbeid og i bearbeiding av kartmaterialet. Jim Bogen har vært prosjektleder. 

Vi takker Jan Inge Karlsen fra Statkraft, region Nord for bistand under feltarbeidet. 
Joseph Desloges fra University of Toronto bidro også tmder feltarbeidet. 
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li Metodikk 

Storglomvatnet danner et sedimentasjonsbasseng hvor det tilføres materiale fra 
mange forskjellige kilder og prosesser. De viktigste sedimentkildene er vist 
skjematisk i fig 1. 

Sedimenttransporten i kraftverkets inntak, Gi kan skrives som en sum av den delen av 
sedimentproduksjonen i hver av kildene som føres frem til inntaket. 

G l Sedimenter fra isbreer og bekkeløp som drenerer direkte til magasinet 

G2 Sedimenter fra sydoverføringen 

G3 Sedimenter fra østoverføringen 

G4 = Erosjon og utrasninger i bunnsedimenter langs reguleringssonen i det 
nedtappede magasinet 

Ero8jon I bunnledlmel1ter 
ved nedtapping 

Figur l . Sedimentkilder i Storglomvatn. 
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Flere av isbreene rundt Storglomvatn kalve"r i magasinet. Det er derfor ikke mulig" å 
bestemme sedimenttransporten på konvensjonell måte ved å måle konsentrasjonen i 
vannprøver og beregne transporten ved hjelp av vannføringen. Undersøkelser av 
bunnsedimentene kan imidlertid være en alternativ måte å bestemme den naturlige 
sedimenttilførselen til magasinet. Årlige sedimentasjon før reguleringen ble iverksatt 
i 1920 årene, vil gi indikasjoner på naturlige forhold. Den naturlige 
sedimenttilførselen fra breene varierer også med tiden. Det er dokumentert av 
Theakstone (1965) at breene rundt Storglomvatnet tidligere hadde en større 
utbredelse. Spesielt har 1302-breen gått tilbake. Undersøkelser av andre bresjøer i 
Norge tyder på at sedimenttilførselen fra breer under den "lille istid", var noe mindre 
enn under dagens forhold (Østrem og Olsen, 1987). Forskjellen har sannsynligvis 
sammenheng med at vannføringen i breelvene avtar når breene øker sitt volum. 

Sedimentkjerner fra bunnsedimentene ble tatt opp med en Benthos stempelprøvetaker 
som ble senket ned mot bunnen med håndvinsj, fig. 4. 

Bevegelsen til sedimenter som tilføres fra sideelvene og overføringene ble studert ved 
å henge ut rigger med sedimentfeller og ved å analysere vannprøver fra forskjellige 
måleprofiler i magasinet. Dette ble utført sommeren 1995. På denne tiden lå 
magasinvannstanden høyt, dvs. mellom 505 m o. h. og 520 m o. h. Erosjon i 
bunnsedimentene var da av mindre betydning som kilde til sedimentbelastningen på 
driftsvannet. Mens vannprøver og sedimentfeller gir et momentanbilde av forholdene 
i 1995, så gir borkjernene en innsikt i naturlig sedimenttilførsel og sedimentasjon i 
Storglomvatn over en lengre tidsperiode. 

Vannstandsvariasjonene over perioden 1950 til og med 1995 er vist i fig. 2. Det 
fremgår at magasinet aldri før har blitt tappet ned til nivåene som ble nådd i 1994 og 
1995. Erosjonsprosesser i bunnsedimentene under nedtappet magasin (vannstander 
mellom 470 m o. h. og 480 m o. h.) ble observert på lav vannstand i mai og juni 1995. 
Undersøkelser fra 1994 er rapportert av Olsen (1995). Sedimenttilførselen fra 
østoverføringen og sydoverføringen ble målt i 1987 og er rapportert av Kjeldsen m. 
fl. (1988). Noen av målingene ble imidlertid oppdatert i forhold til senere 
sedimenttransportmålinger av spesielt øvre Beiarbre og Engabreen. 

Sedimenttransportmålingene fra Svartisen kraftverk gir den totale transporten (Gi i 
likningen) som passerer gjennom turbinene på kraftverket og ut i Nordfjorden og 
Holandsfjorden. Disse målingene gir et integrert bilde av sedimenttilførselen fra alle 
overføringene og erosjonen i bunnsedimentene. For bedre å kunne skille ut bidraget 
fra de forskjellige sedimentkildene, er det foretatt modellberegninger av hvor stor 
andel som kan bevege seg gjennom innsjøen og nå frem til inntaket fra de ulike 
kildene. Partiklenes fallhastighet i vann er en av de viktigste parameterene som avgjør 
hvor langt partiklene kan bevege seg, og hvor raskt vannet vil klarne opp. 
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Komfordelingen på sedimentene som tilf~es fra de forskjellige kildene, er derm~d en 
av de viktigste parameterene som må bestemmes. De forskjellige 
overføringstunnelene er vist i fig. 3. 

Vinden har sannsynligvis stor betydning for strømmene i magasinet. Usikkerheten i 
anslaget på hvor mye sedimenter som kan tilføres inntaket, ligger først og fremst i 
vanskelighetene med å estimere strømhastigheter og lengden på 
sedimentasjonsveiene. 

Undersøkelsen fra Storglomvatn følger for øvrig metoder som er benyttet i studiet av 
liknende sedimentologisk miljø, se f. eks. Weirich (1985). 

- 540~------------------------------------------------------, 
E -
~ 530~--------------------------------------------------------~ 
~ 
le 

~ ~O~------------------------------------~~~~------------___ 
510~~--~-.~--~~~~~~~~~-k~~--~rH~~~~rr~H 

500~~~~~~~~~~~~~~~--~--~------~~~~~~~ 

490~----------------------------------------------------------; 

480~------------------------------------------------------~ 

~O~------------------------------------------------------~ 

460~------------~-------------L------------~~----------~ 
1924 1930 1940 1950 1960 

E 540~---------------------------------------------------------, -
~ 530~----------------------------------------------------------; 
.E 
en 
le 

~ 520~----~~----------~~~------~-----.~~----~~~~--~ 

510~~~~~~~~~~~V4~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

500~~~~--~~~~~----~--~~~~~L-----1r+-------~++H 

490~------------------------------------------------------~~ 

480~------------------------------------------------------~~ 

470~----------------------------------------------------------;H 

460~--------------~--------------~--------------~------~ 
1960 1970 1980 1990 

Figur 2. Vannstandsvariasjoner i Storglomvatn-magasinet i perioden 1924 til 1960 
og 1960 til 1995. Døgnlige middel vannstander. 
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Figur 3. Overføringshmneler med inntak Svartisen kraftverk. 
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Figur 4a. Opptak av bunnprøver fra Storglomvatn. 

Figur 4b. Opptak av bU1mprøver fra Storglomvatn. 
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Fig. 5. Lokalitet for bunnsedimentprøver, sedimentfelleprøver og 
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Storglomvatn 1994 og 1995. 
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2. SEDIMENTTILFØRSEL FRA SIDEELVER 

2.1 Vannprøver og sedimentfeller i Storglomyatn 

Sommeren 1995, 13. juli, ble det hentet vannprøver ved 7 forskjellige lokaliteter i 
Storglomvatn, se fig. 5. Prøvene er tatt på 4 dybdenivåer ved hvert målepunkt, 10m, 
20m, 30m og 40m med Ruttner vannhenter. Prøvetakningsvolum er 2 liter. 

Det ble også satt ut rørfonnede sedimentfeller ved de samme lokalitetene, bortsett fra 
lokalitet F og G. Fellene ble konstniert slik at de henger i vannmassene og fanger 
suspensjonsmateriale i de samme dybdenivåene som det ble tatt vam1prøver. Etter 63 
døgn ble tre av felleriggene, felle A, C og D hentet inn. Felle B og E ble ikke funnet 
igjen. Det var et problem at felleriggene ble utsatt for tildels stor avdrift i løpet av 
perioden. Av de tre gjenværende fellerigger var det totalt 6 dybdenivåer som ikke ble 
ødelagt. I fellerigg C unngikk alle dybdenivåene kontakt med blU1l1sedimenter, mens 
kun 10 og 20 m ble uberørt i fellerigg D. I fellerigg A ble alle fire nivåene berørt av 
bunnsedimenter. 

Betydelig større andeler av grovt materiale, sand og noe gnIS i tillegg til markert 
høyere totalvekt av fellematerialet, indikerer at fellene har vært i berøring med 
bUlmen. Det ble foretatt dybdemålinger ved de lokalitetene hvor fellene ble hentet 
inn. Dybdemålingene bekrefter at de nevnte 6 prøver lllmgikk kontakt med bum1en. 

Det er ikke kjent når fellene kom i drift, men retningen er klarlagt. Posisjon hvor 
fellene ble hentet inn er vist på fig. 5. Dette betyr at prøvetakningsOlmådet omfatter 
store deler av dypbassenget rett nord for Storglombreene og Kjølfjellbreen. 

2.2 Suspensjonskonsentrasjon i Storglomvatn 

Det ble tatt Valmprøver for å undersøke bevegelsen av sedimenter i magasinet under 
en situasjon der sedimentene hovedsakelig kommer fra breene som drenerer direkte 
til Storglomvatn - magasinet. En slik situasjon ble undersøkt den 13. juli 1995 da 
vannstanden var 505 m o. h, se målepunkter i fig. 5 

Konsentrasjoner av suspensjonsmaterialet i 4 dybdenivåer er vist på fig. 6 og tabell 1. 
Verdiene er basert på enkeltmålinger av valmprøver fra en situasjon i smelteperioden. 
Endringer i konsentrasjoner i to lengdesnitt fra punkt A gjennom B, C, D, F til G og 
A, B, C, E, F og G er vist i fig. 6. Middelkonsentrasjon for alle målingene ligger på 
O 0576 gil med maksimums- og minimumskonsentrasjon på henholdsvis 0.1144 gil 
og 0.0287 gil. De vertikale endringene ved hvert målepunkt viser ikke større 
variasjoner enn den totale horisontale endringen i hvert dybdenivå. Undersøkelser i 
reservoarer har vist at konsentrasjonene av fint materiale i dypere vannlag vanligvis 
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vil være tilnænnet det samme som middelkonsentrasjonen i vertikalprofilet, mens 
konsentrasjoner av grovere materiale oftest øker med dybden, Sundborg (1992). 

Tab ell l. Prøvelokalitet og suspensjonskonsentrasjon for vannprøver tatt 13. juli 
1995 i lokaliteter A - GJ se fig. 5. 

Prøvelokalitet Konsentrasjon mgll 

Lok A, 10 m 47.4 mg/\ 

LokA, 20 m 63 .0 mgll 

Lok A, 30 m 57.4 mg/\ 

Lok A,40 m 70.6 mg/\ 

LokB, lO m 65 .1 mgll 

Lok B, 20 m 67.6 mgll 

Lok B, 30 m 54.5 mg/l 

LokB, 40 m 66.2 mg/\ 

Lok C, lO m 44.6 mgll 

Lok C, 20 m 65 .5 mgll 

Lok C, 30 m 66.7 mg[l 

Lok C, 40 m 73 .3 mgll 

LokD, IOm 60.6 mgll 

Lok D, 20 m 39.4 mgll 

LokD, 30 m 53 .6 mgll 

LokD, 40 m 56.2 mgll 

LokE, lO m 54.8 mgll 

LokE, 20 m 67.2 mgll 

LokE, 30 m 57.8 mg/\ 

Lok E, 40 m 57 . 1 mgll 

Lok F, lO m 44.3 mgll 

Lok F, 20 m 39.9 mgll 

Lok F, 30 m 49.7 mgll 

Lok G, 10 m 28.7 mg/\ 

Lok G, 20 m 46.5 mg/l 

Lok G, 30 m 44.3 mgll 

Lok G, 40 m 114.4 mgll 



Konsentrasjon profi I 1 

'Jnsentrasjon mg/I 

100 - 150mg/1 

90 - 100 mg/I 

80 - 90 mg/I 

lO - 80 mg/I 

60 - lO mg/I 

50 - 60 mg/I 

40 - 50 mg/I 

30 - 40 mg/I 

20 - 30 mg/I 

13 

Fig. 6 Suspensjons konsentrasjoner i storglomvatn 
13. juli 1995. Profil1 og Profil2 . 

dybde(m) 
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Målingene antyder en høyere konsentrasjon i området ved dypbassenget nænnest de 
materialførende tilløpene fra breene, se fig. 6. Konsentrasjonene avtar i den grunnere 
delen mot østoverføringen. Den høyeste konsentrasjonen ble imidlertid målt i denne 
delen av magasinet. Denne målingen skiller seg markert ut fra de tre øvrige ved 
samme målepunkt med en høy konsentrasjonsgradient mot dypere vannlag. 

I den østlige delen er det imidlertid flere terskler som deler magasinet opp i flere 
dypbassenger som kan medvirke til en oppkonsentrasjon av materiale mot bunnen 
fordi tersklene hindrer utskifting av de dype vannlagene. Konsentrasjonsøkningen 
kan imidlertid også skyldes undersjøiske utglidninger eller suspensjonsstrømmer av 
smeltevann med større tetthet. 

De høyeste konsentrasjonene av sandpartikler ble målt i de vestlige deler av 
Storglomvatn, punkt A fig. 8 og 9. Innslag av sandpartikler avtar sterkt mot øst i 
magasinet. Erosjon i strandsonen er av mindre betydning som materialkilde ved den 
aktuelle vannstanden. Vannmassene i den vestlige delen er mer dominert av grovt 
materiale fra breene. 

Andelen materiale i siltfraksjonen er økende østover, fig. 10 og Il samtidig som den 
totale suspensjonskonsentrasjonen er avtagende (se fig. 6). Dette gjelder også den 
høye konsentrasjonen som er målt i de østlige deler (punkt G, 40 m). Denne består av 
hele 78% silt. 

Innslag av leire er høyest i de vestlige deler av magasinet. Det er også målt relativt 
store andeler leire i de østlige deler hvor totalkonsentrasjonen er lavest (se fig. 10 -
11 ). 

Tabell 2. Sedimen~reller med tilhørende lokalitet og akkumulert totalvekt, 
kk l d kk l d / 2 a umu as/on pr. ø;;n og_a umu as/on pr. ø~ cm. 

Fellerigg nettovekt (g) gram pr. døgn gram pr.døgn/cm2 

felle C, 10m 2.2325 0.0354 2.497* 10-4 

felle C, 20m 7.1487 0.1135 8.00()* 10-4 

felle C, 30m 7.4043 0.1175 8.289*10-4 

felle C, 40m 8.0498 0.1278 9.015* 10-4 

felle D, 10m 0.3876 * 

fdlp n ')()m ?_'i22R () ()4()() 

* Alle mvåer hadde to teller, D 10m kun en felle. 
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Tabell 3. Komfordeling avfelleprøver og vannpJøver ved lokalitet C. 

Lokalitet % leire % silt % sand 

Felle C lO m / Vannpr. C 10m 27.61 / 58.18 71.26 / 35.21 1.13 / 6.61 
Felle C 20 m / Vannpr. C 20m 19.04 / 65.24 77.99 / 32.43 2.98 / 2.33 
Felle C 30 m / Vannpr. C 30m 19.70/64.21 79.18/31.77 1.13 / 4.01 
Felle C 40 m / Vannpr. C 40m 19.89 / 50.12 78.97 / 46.27 1.13 / 3.60 

Problemene med avdrift i felleriggene førte til at det først og fremst er fellerigg C, 20 
m og D, 20 m som kan sammenlignes. Resultatene viser at det er en betydelig lavere 
sedimentasjonsrate i det grunnere området øst for innløpet til elva fra Kjølfjellbreen. 
Totalakkumulasjon gjennom 63 døgn er på 7.1487 g i felle C og 2.5228 g i felle D 
(tabell 2). Hovedstrømmen av materiale fra breelvene beveger seg tydeligvis 
vestover. Se kart med lokaliteter fig. 5. Resultatene fra fellene bekrefter dermed 
måleresultatene fra vannprøvene, som også viser mindre materiale ved lokalitet D. 

Kjerneområdene med høye konsentrasjoner på 40 m dyp ved lokalitet A og C kan 
tyde på at det dannes suspensjonsstrømmer som sprer materiale på dypt vann. 
Storglombreene har dykkede utløp, noe som letter fører til dannelse av slike 
strømningsforløp . 

En sammenligning av komfordelingen i felleprøvene og vannprøvene ved lokalitet C 
viser en viss forskjell, se tabell 3 og fig. 10-11. Felleprøvene har en betydelig større 
andel materiale innenfor siltfraksjonen og en lavere andel i sandfraksjonen enn i 
vannprøvene, se tabell 3. Forskjellene har trolig sammenheng med at felleprøvene 
integrerer over en lengre tidsperiode. Forflytningen vekk fra breelvene kan også ha 
påvirket sedimentasjonen i de forskjellige fraksjonene. 

2,3 Sesongmessig variasjon i tilsig og sedimentilførsel til Storglomyatn 

Flere store isbreer drenerer direkte ned i magasinet. De øvrige feltene har også stor 
bredekning. Breene har derfor stor innvirkning på det hydrologiske regimet. Den 
dominerende avrenningen i nedbørfeltene omkring Storglomvatn finner sted i 
forbindelse med smeltesesongen. I høyfjellsområder starter smeltesesongen sent i mai 
og kulminerer som regel i løpet av juli og august. Sesongfordelingen av tilsiget til 
Storglomvatn er vist i fig. 7. Denne beskriver et typisk høyfjells- og breregime. Den 
dominerende avrenningen finner sted i løpet av smelteseongen, mens 
lavvannsperioden inntreffer i snøakkumulasjonsperioden om vinteren eller tidlig vår. 

Den dominerende nedbøraktiviteten i området inntreffer gjeme i forbindelse med 
frontnedbør sent på sommeren og utover høsten. Avrenningen i smelteperioden vil 
derfor også være preget av dette. Utover høsten faller nedbøren som snø i høyfjellet. 
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Sesongfordelingen av suspensjonstranspori:~n følger det hydrologiske regime. De. 
høyeste konsentrasjoner av suspendert materiale inntreffer gjeme i forbindelse med at 
avsmeltingen er på det høyeste i juli og august. Høy vannføring i denne perioden gir 
høy transport av suspendert materiale. Sesongfordelingen av suspensjonstransport i 
Engabreen og øvre Beiarbre er vist i fig. 8 og 9 . 

. tilsig (m3/s) 
100r---------------------------------------------~ 

80 

60 

40 

20 

o 
jan feb mar apr mai Jun jul aug sep okt nov des 

månedsrnidler for tilsig 1914-1952 

Figur 7. Sesongfordelingen av tilsiget til Storglomvatn. 
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tonn/mnd middel 1987 - 1993 
tonn/mnd 
6,000 ,....--------------------------, 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

jan feb mar apr mai Jun jul aug sep okt nov des 
jan- mai og des, ingen målinger 

Figur 8. Sesongfordelingen av suspensjonstransport i Engabreen. 

tonn/mnd middel 1989 - 1993 
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500 

400 

300 

200 

100 
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jan- mai og nov-des, ingen målinger 

Figur 9. Sesongfordelingen av suspensjonstransport i øvre Beiarbre. 
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Figur 10. Fordeling av sand, silt og leire i suspensjonsmaterialet profil l. 
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Figur Il . Fordeling av sand, silt og leire i sllspensjonsmaterialet profil 2. 
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lA Breene som drenerer til Storglomyatn 

Kjølfjellbreen har et areal på 31.8 km2, og er den største av breene som drenerer ned 
til magasinet. 1302 - breen er langt mindre, med et areal på 6.0 km2 • 

Moreneavsetninger nedenfor frontene viser at begge disse breene tidligere har ligget 
lenger frem enn i dag. (Theakstone, 1965). Et fotografi (som henger i Fykan 
kraftverk) viser at breen lå helt nede ved vannkanten i begynnelsen av dette 
århundret. 

østre og Vestre Storglombre er to utløpere fra Storglombreen som totalt dekker et 
areal på 21.45 km2 • Disse brearmene skiller seg fra de øvrige ved at de kalver i 
vannet. Kalvingen vil være mest fremtredende ved høy vannstand. Når vannstanden i 
magasinet lå nær LR V i mai 1995, så lå brefrontene på land. Når magasinet fylles opp 
til HR V første gang vil kalvingen tilta. Det vil bli mer isfjell som kan frakte 
sedimenter innefrosset i isen. Etter hvert vil forholdene stabilisere seg på en ny 
likevekt. 

Vestre Glomdalsbre dekker et areal på 15.8 km2 . Et vann på kote 697 fanger opp en 
stor andel av materialtransporten. Det er lagt opp et delta der hvor breelva løper inn i 
Storglomvatn. Deltaet består av forholdsvis mye grov sand (Olsen, 1995). 

Sedimenttransportens sesongvariasjoner for de breene som drenerer til 
Storglomvatnet vil sannsynligvis ha samme forløp som for Engabreen. 

2a.5. Tilførsel fra østoyerføringen og sydoyerføringen 

østoverføringen samler opp vann fra en rekke botnbreer og platåbreer i BeiareIvas 
nedbørfelt. Brearealene er relativt små, men noen av breene er målt til å være blant de 
mest høyproduserende i Norge med spesifikke tall på 482 tonn! km2 år for øvre 
Beiarbre (Bogen, 1996) og l 300 tonn! km2 år for Trollbergdalsbreen (Østrem, 1975). 
På bakgrunn av målinger i 1987 av fem breer langs østoverføringen ga Kjeldsen m.fl. 
(1988) et anslag over suspensjonstransporten i et middelår på 10 900 tonn, se tabell 4 
og fig. 12. Størsteparten av dette materialet er så finfordelt at det vil passere 
sandfangene. 

Det er beregnet en midlere komfordelingskurve for suspensjonsmaterialet fra de 
målte lokalitetene i østoverføringen. Analysene viser at 78 % er mindre enn 0.063 
mm og 47 % er mindre enn 0.015 mm, fig. 13. For sydoverføringen er tilsvarende 
verdier 63 % og 43 0/0, se fig. 13. 

Langs sydoverføringen bidrar Engabreen med mest materiale. Målingene frem til 
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1987 ga et anslag for et middel år på 12400 tonn. Senere års målinger har gitt et enda 
høyere tall for midlere sedimentproduksjon. Bogen (1996) angir en midlere spesifikk 
erosjon på 456 tonn! km2 som svarer til en årstransport på 16 500 tonn! år for årene 
1987 - 1993. Den høye avrenningen i årene 1989, 1990 og 1991 bidro til det høye 
tallet. Breene i Dimdalen er den nest største materialkilden, med til sammen 4 000 
tonn! år (se tabell 4). 

Et av inntakene i Dimdalen har imidlertid fungert dårlig, slik at sediment tilførselen 
kan være noe lavere. Størstedelen av materialet fra inntakene i området ved 
Fonndalsbre sedimenterer i et lite vann, slik at det bare er forholdsvis små 
materialmengder som kommer fra dette området. Kornfordelingskurvene fra de 
forskjellige inntakene med målinger er vist i fig. 14. En representativ middelkurve for 
sydoverføringen og østoverføringen er beregnet ved å vekte kurven fra hvert inntak 
etter hvilken andel den utgjør av totaltransporten, se fig. 13. 

KUH·~IEf 

99.5 

99 

98 
97 

95 

90 

80 

70 

60 
50 
40 

30 

20 

5 
3 
2 

l 

0.5 

SAND 

o SV41 Vegdalen 

I I I I 
. _. - . +- . _. _ . ...j.. - . _ . ...j. _. _ . ....:j. _. o SV44 Trollbergdalsbreen 

·_·_·+-·_·_·-+·_·_·-l·_·_~ll.h'ff-·-l-·_·-
. . 

I I 
<> SV61 Hanspolsabre 

I 
· . 

. _._.1..._._ . ..1.._. . . 
_. _I. _. _. _ J_ ._._.1 

· . . 
t. SV69 Skjelåtindbre 

I I 

v SV?6 Leirbreen · . 
_._.~._._._~_._.-!-._._. 

I I 
- . ~ • - . - . ~ . - . - . - .. - • - . - ,- . - . - .. + SV80 Lappflyttareiva nord 

I I 

x SVS? Lappflyttareiva 

0. 2 r----r-----cr---r--r-----r---i----.,.---;.---,--.;--.-----i 
10 S 642 O phl 

0.001 0.004 0.016 0.063 0.250 1.000 mm 

KORNsrøRRELSE 

Figur 12. Midlere konlfordeling for hvert av ilmtakelle i østoverførillgell. 



KUM. '!Ji!f!~ 

99.5 
99 

98 
97 
95 

90 

80 

70 

60 
50 
40 

~O 

20 

10 

5 
~ 
2 

l 

0.5 

22 
Meon Curt Sort SKew 

oSVOST 5.94 0.85 2.13 0.00 

. ." 
._._.~._._.+._._.~._._._~_.- -1-'-'-'1 oSVSYD 5.56 0.76 2.55 -0.01 

._._.~._._.+._._.~- ·-1-·_·_-1 
. . . . 

1 1 1 1 I 

I I I I . . 
._._.L._._.~._._. ._._1._._._1_._._.1 

. . . 
1 

1 

._._.J._._._~-._.-l-._._. 

I I 
'-'~'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'. 

I 

0.2 ~-,---r--~--r-~---r--~--r-~---r--~~ 
m 

0.001 
8 

0.004 
6 

0.016 
4 

0.063 
2 

0.250 

o phi 

1.000 mm 

KORNsrøRRELSE 

Figur 13. Middel kornfordelingskurve for østoverføringen (svost) og 
sydoverføringen (svsyd). 

KUM.~!~ 

99.5 
99 

98 
97 
95 

90 

80 

70 

60 
50 
40 

30 

20 

\O 

5 
3 
2 

l 

0.5 

o SV liS 

1 1 1 1 . . . . 
._._.~._._.+._._.~._._._~_._. o SV31 

. . 

<> SV9 

I I .. .. 
. _. _.1:. _. _. ~ . _. - ............ 'riZT. _. -~. _. _. -! _. _.- A SV33 

1 

._._.J._._._,-._.-l-._.- v SV47 

I 

I I 
'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'. + SV68 

x SV96 

0.2 ~~---r--~-;--~--T-~~-T--'---r-~~ 
10 

0.001 
8 

0.004 
6 

0.016 
4 

0.063 
o phi 2 

0.250 1.000 mm 

KORNSTØRRELSE 

Botteløyra vest 

Dimdalen 

Frokosttindbekken 

Bukkebekken 

Engabreen 

Dimdalen vest 

Dimdalen øst 

Figur 14. Midlere kornfordelingskurve for hvert av inntak i sydoverføring. 
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Tabell 4 Artig materialtransportfor breer langs syd- og østoverføringen 
K· 1988 

Engabreen 9300 12400 

Bukkebekken 35 50 

Botteløyra 28 40 

Dimdalen 1 600 2 100 

Dimdalen vest 150 200 

Dimdalen øst l 250 1 700 

Frokosttindbekken 600 800 

Trollbergdalsbreen 950 1 400 

Hanspolsåga 800 1 200 

Vegdalen 1 150 1 700 

Lappflyttareiva 80 125 

Øvre Beiarn 4500 6500 



24 

3. PROSESSER I MAGASINET 

3.1 Erosjon i bunnsedimenter 

Det er flere erosjonsprosesser som er virksomme når magasinet tappes ned: 

l. Erosjon som følge av at elver og bekker får større eroderende evne. 

2. Utrasning som følge av nedsatt stabilitet i sedimentene. 

3. Erosjon og utrasning forårsaket av is. 

Nedtapping forårsaker oftest utrasninger eller utglidninger av sedimenter. 
Tilløpselvene får også en fornyet eroderende kraft og kan bringe betydelige mengder 
sedimenter i bevegelse før løpene stabiliseres. Erfaringer viser at selv små bekkesig 
kan erodere betydelig og bringe materiale i suspensjon, Tesaker og Dahl (1992), 
Bogen (1986) . Olsen (1995) beskrev omfattende erosjon langs elveløpet mellom 
Holmvatn og Storglomvatn-magasinet i 1994. Det ble også iakttatt erosjon i 
elvetilløpene fra Vestre og østre Glomdalsbre og ved tilløpet fra Glomågaelvene . 

Instabilitet kan oppstå på flere måter. Når vannstanden i magasinet senkes vil 
grunnvannsgradienten bli større langs strendene. Når porevanntrykket i skråningen 
ikke blir kompensert av et mottrykk fra vannet vil skråningen bli instabil og rase ut 
eller det dannes grunnvannsraviner langs strendene . 

Skråningene kan også bli instabile ved direkte undergraving. I Storglomvatnet dannes 
en rekke mindre bassenger etter hvert som magasinet tappes ned. Når tersklene består 
av løsmasser kan det etter hvert dannes et elveløp som graver ut en kanal i 
løsmassene. Tersklene mellom de mindre bassengene utgjør viktige kontrollpunkter 
som har innvirkning på dreneringen under nedtapping, fig. 15 . Erosjon i en slik 
terskel ble iakttatt llllder nedtappingen til 471 i 1995, se foto i fig . 16. Etter hvert som 
tersklene eroderes ned vil erosjonsbasis for de ovenforliggende områdene senkes og 
erosjonen får et større omfang. Bølgeerosjon vil også etter hvert ktll1l1e danne nye 
strandlin j er. 

Isen på varinet har også stor eroderende evne i de bratte si de skråningene i bunnen av 
Storglomvatnet. V åren 1995 ble det iakttatt at isflakene eroderte det 10 - 20 cm tykke 
topplaget på sterkt skrånende bunn. Isen var ca. 2m tykk. Etter hvert som 
valllistanden i magasinet sank, ble isflakene liggende på blll1l1sedimentene. Isflakene 
gled ned bratte skråninger og høvlet av topplaget på avsetninger med fmsedimenter, 
fig. 17. På denne måten kommer forholdsvis store mengder sedimenter i suspensjon. 
Sedimentene har stort valminnhold, utglidninger og skred foregår hyppig under slike 
forhold. 
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Figur 16. Storglomvatn. Erosjon i terskel området mellom sektor A og sektor G 
(se fig . 19) ved vannstand kote 471 , 12. mai 1995. 

Figur 17 . Storglomvatn. BlUlllsedimentene i sektor A "høvles" av isflakene når 
magasinet tappes ned. Foto: 1. juni 1995 . Vannstand ved kote 472 . 
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3,2 Suspensjonsstrømmer - Turbidity currents 

I de dypeste delene av Storglomvatnet kan strukturer i bunnsedimentene (turbiditter) 
tyde på at utrasninger av og til fører til undersjøiske skred som genererer suspen
sjonsstrømmer ned mot dyp området, s.k. "turbidity currents", se dybdekart fig . 18. 

I 1989 utløste Norges Geoteknisk Institutt et undersjøisk skred som et fullskala 
eksperiment i deltaet til Terskalelva nedenfor Kjølfjellbre, By m. fl . (1990). Skredet 
ga opphav til en suspensjonsstrøm som beveget seg l - 2 km i nordvestlig retning ned 
i dypbassenget. Sedimentfeller i dette området viste en sedimentasjon på 1- 3 mm i de 
tre forutgående månedene, se fig. 5. Under skredet ble det sedimentert opp mot 4.5 
cm. Kornforde1ingen på materialet ble forskjøvet fra dårlig sortert silt og sand til 
enssortert sand. I skråningen nærmest utløpsområdet eroderte suspensjonsstrømmen i 
bunnsedimentene slik at bunnen stedvis ble senket opp til to m. 

Observasjonene fra den kunstige suspenssjonsstrømmen tyder på at det tykke 
sandlaget som ligger øverst på noen av sedimentkjernene fra dypbassenget, er 
avsetninger fra slike suspenssjonsstrømmer. Disse ble antagelig utløst når magasinet 
for første gang ble tappet ned under kote 480 i 1994. Utrasningene langs sidene har 
sannsynligvis fortsatt som suspensjonsstrømmer ned mot de dypere deler av 
magasinet og avsatt et sandlag. Liknende avsetninger ligger innlagret i eldre deler av 
borkjernene, men de synes ikke å være noe hyppig forekommende fenomen i det siste 
århundret. 

Suspensjonsstrømmene i Storglomvatnet transporterer store mengder materiale ned til 
store dyp. Det er lite fimnateriale i turbiditt-avsetningene, men mye fmmateriale har 
sannsynligvis blitt brakt i suspensjon under slike hendelser. Suspensjonsstrømmene 
kan dermed bidra til å øke konsentrasjonene ved iImtaket. 

3,3 Droppstein fra isfjell 

I visse deler av sedimentkjernene er det mye gnlS, sand og erratiske stein som ikke 
kan ha vært tilført med strømmene på de lokalitetene de forekommer. 
Dette er materiale som mest sannsynlig har vært innlagret i isen i de nederste islagene 
langs bunnen av breene, for deretter og frigjøres når isfjellene smelter. Når det 
forekommer spesielt mye materiale i nærheten av tersklene, så har dette sannsynligvis 
sammenheng med at isfjellene stanger mot bmmen i slike gnmne Olmåder og blir 
liggende her til de smelter. Materiale fra isfjellene har liten betydning som bidrag til 
sedimentforurensning i Holandsfjorden. Isfjellene kan imidlertid frakte grovmateriale 
frem til inntaket og kan dermed ha betydning for turbinslitasjen. Det er særlig etter 
langvarig sydøstlig vind på høy vannstand i magasinet at isfjell fra Storglombreen 
kan drive ned i området ved inntaket. 
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4. ÅRLIG SEDIMENTTILFØRSEL TIL STORGLOMVATN BESTEMT 
VED ANAL YSER AV BUNNSEDIMENTER 

I innsjøer av samme type som Storglomvatn, utvikles ofte såkalte varvige 
bunnsedimenter. Betingelsene for varvighet er en relativt stor tilførsel av suspendert 
materiale fra isbreer, og stor forskjell på sommer og vintervannføring. 
Varvene utvikles ofte som en rytmisk veksling mellom grovere (lysere) materiale 
avsatt i breens smeltesesong og noe mer finkornet (mørkere) tynnere lag avsatt når 
tilsiget er lavt på høst og vinterstid. Således skulle et slikt varv gjenspeile ca. et års 
finsedimenttilførsel til sjøen. 

Flommer, undersjøiske skred, turbiditter og setninger i sedimentet kan imidlertid 
komplisere bildet noe. I en regulert innsjø som Storglomvatn vil også erosjon i 
reguleringssonen føre til utvasking og resuspensjon av materiale. Disse faktorene vil 
føre til forflytning og refordeling av materiale til de dypere deler av innsjøen. 

Arbeidet med å hente opp kjerneprøver ble utført når innsjøen var islagt i april og mai 
1995. Prøvetakingen ble konsentrert i den delen av innsjøen med de antatt mektigste 
fmsedimentene. Kjerneprøver som ble tatt opp i august 1994, er også anvendt i 
tolkningsarbeidet. Hensikten med å studere prøver av bunnsedimentene var å få 
kunnskap om dagens sedimentilførsel, sammenlignet med tidligere års tilførsel. 
Analyse og beregninger er utført på tre ulike måter: 

l. Total sedimentasjon på de forskjellige lokaliteter basert på målinger av 
tykkelse på alle tolkbare deler. av de forskjellige kjerner. Sedimentasjonsrater er 
beregnet for tre perioder. 0-25 år, O-50 år og 0-100 år. 

2. Midlere sedimentasjon av alle tolkbare lag i kjernene innenfor de samme 
perioder. 

3. Midlere sedimentasjon i de siste 10-20 år og for totale prøve lengder basert på rent 
suspendert avsatt materiale. Flomlag, rasmateriale, turbiditter m.m er her ikke 
medregnet. 

Av praktiske grunner er magasinet inndelt i 7 sektorer (A-G), fig. 19. Innenfor hver 
sektor unntatt B og E, er det tatt opp kjerneprøver av bunnsedimentene. For 
lokalitetsangivelser, se fig. 5 og figurene 22, 23 og 24. 
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4.1 Sedimentasjon i sektor A 

Totalt ble det tatt opp 7 kjerneprøver fra 5 lokaliteter. Sedimentasjonshastigheten i 
denne del av magasinet er moderat. På bakgrunn av varvtykkelsene kan det se ut til at 
området nærmest ligger i en bakevje. For øvrig har bunnsedimentene i denne sektoren 
vært mindre utsatt for forstyrrelser som undervannsskred, setninger 0.1. enn i andre 
undersøkte deler av innsjøen. Tolkningen har derfor vært enklere og følgelig mer 
pålitelig. 

Ved lokalitet 3 og 13 er den totale sedimentasjonen de siste 25 år ca. 13 cm, de siste 
50 år ca. 25 cm og de siste 100 år ca. 40 cm. Dersom flomlag og rasmateriale ikke 
medregnes, utgjør avsatt suspensjonsmateriale en midlere sedimentasjonsrate på ca. 
4.8 mm pr. år ved lokalitet 13 og bare ca. 1 mm ved lokalitet 3. 

Ved lokalitet 12 og 40 er den totale sedimentasjon de siste 25 år bare ca. 2 cm, de 
siste 50 år 4.5 cm og de siste 100 år ca. 9.8 cm. Dette gir årlig sedimenttilvekst på 
mindre enn l mm. Et estimat for hele sektoren viser en årlig sedimentasjon de siste 
25 år når alle varv medregnes, på ca. 2,8 mm. I de siste 50 år 2.7 mm og de siste 100 
år 2.5 mm. Fig. 22, 23 og 24. 

Ved lokalitet 3 er det også utført en total analyse av hele sedimentkjernen ned til 180 
cm. I de øvre 105 cm består materialet av varvig leirig silt. Under 105 cm var 
materialet deformert under prøvetaking. I den varvige 105 cm lange øvre delen er det 
analysert ca. 500 varv. Dersom dette virkelig er årslag er det eldste materialet avsatt 
på slutten av 1400-tallet. Analysen viser for øvrig at sedimentasjonsraten de siste 75 
år har vært ca. 5.0 mm pr. år, mens den i tidligere tider var langt mindre, ca. 1.6 mm 
pr. år. i gjennomsnitt. Figur 20 viser gjennomsnittlig sedimentasjon ved lokalitet 3 
innenfor hver 10 års periode fra ca. 1695 til 1995. Figur 21 viser sedimentasjonen 
plottet som løpende middelverdier fra ca. 1920 og frem til i dag. Dette tilsvarer 
omtrent den tiden innsjøen har vært regulert. 
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Sedimentasjonsraten (mm) ved lokalitet 3 vist som middelverdier i 10 års 
perioder fra ca. 1695 til 1995. 
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Sedimentasjonsraten (mm) ved lokalitet 3 vist som løpende middelverdier 
fra ca. 1920 til 1995. 

Ved lokalitet 3 er det også gjort en analyse av organisk innhold av 3 nivå i 
bunnsedimentet. Det viser en vektprosent på 2.5% mellom 57 og 63 cm dybde, 2.2% 
fra 75 - 93 cm og 3.8% fra 100 - 115 cm dybde. 

i.l Sedimentasjonen i sektor B og C 

I sektor B er det ikke tatt opp prøver av bunnsedimentene. I sektor C har vi bare 
kunnskap om deltamateriale lagt opp av elva fra Glomdalsbreen (Prøvelokalitet 3C og 
E). Materialet i deltaet varierer en del, men er som ventet overveiende grovt. Hvor 
langt ut deltasystemet strekker seg, går til en viss grad fram av kartet fig. 18. 
Materialtilførselen fra Glomdalsbreen er mindre nå enn tidligere, da et vann ved 
fronten fanger opp endel av materialtransporten. 

I dyp området fra lokalitet 103 mot lokalitet 1 B finnes endel flate bunnpartier som 
indikerer relativt mektige sedimentpakker. En beregning av årlig sedimenttilvekst i 
disse to bassengene er basert på felleprøver av suspendert materiale hentet inn 
sommeren 1995. Dette indikerer en årlig sedimentpålagring på i overkant av 2 mm, 
men anslaget er noe usikkert. 

4,3 Sedimentasjon i sektor D 

Innenfor denne sektoren er det tatt opp to kjerneprøver, lokalitet 23 og 24. 
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Ved lokalitet 23 har den totale sedimentpålagringen i de siste 25 år vært større enn 36 
cm. Ut fra enkelte tolkbare lag kan sedimentasjonshastigheten være ca. 30 mm i året, 
men dette er usikkert. Ved lokalitet 24 har den totale sedimenttilveksten de siste 25 år 
vært ca. 68 cm, ca. 104 cm de siste 50 år og mer enn 160 cm de siste 100 år. Midlere 
sedimenttilførsel i området ligger på 22-25 mm pr. år, og vil avta ut mot de dypere 
deler av sektoren ved kote 410 m og 417 m, se fig. 22,23 og 24. 

4.4 Sedimentasjon i sektor E 

I alt er det tatt opp 6 sedimentkjerner ved 5 lokaliteter. Lokalitet 105 og 106 viser 
typisk deltamateriale. Et estimat for årlig sedimentasjon ved lokalitet 105 i de siste 30 
år, kan være i overkant av 2 cm pr. år, men tallet er usikkert. I såfall vil 
sedimentasjonen de siste 50 år være ca. 105 cm og 210 cm på 100 år. 
Tykkelsesmålinger aven varvig del av kjerne 29, viser en gjennomsnittlig 
sedimenttilvekst på ca. 2.4 mm pr. år og ved lokalitet 30 ca. 5.8 mm! år. 
Sedimentasjonsraten har tidligere vært lavere ved begge lokaliteter. Årsaken til at 
sedimentasjonen er omlag det dobbelte ved lokalitet 30 i forhold til lokalitet 29, må 
skyldes spesielle strømningsforhold i dette området, fig. 22,23 og 24. 

4.5 Sedimentasjonen i sektor F 

Området domineres av relativt grovt materiale i sand og grusfraksjonen. Materialet er 
avsatt av elva fra Holmvatn og elva fra Tretten-null-to-breen. Denne breen har 
tidligere ligget nede i vannet og utformet en overfordypning som førte til at 
nåværende bunn, kote 478 m, ble utformet. Den nåværende årlige sedimenttilveksten 
i dette området er ikke målt, men forholdene kan sammenliknes med lokalitetene 104 
og 105 i sektor E hvor årlig sedimentasjon er i overkant av 20 mm. 

4.6 Sedimentasjon i sektor G 

I alt ble de tatt opp 7 kjerneprøver i denne dypeste del av magasinet. I lokalitet 1 B 
består materialet av sand uten laminering, som antagelig sedimentert som følge av 
NGls "turbidity current" eksperiment i 1989. 

Ved lokalitet 4 domineres materialet også av sand. Her kan det tydelig observeres at 
sedimentet har vært i bevegelse etter at det ble avsatt. Rester (linser) av varvige silt! 
leire materiale opptrer nedover i kjerneprøven. På grunnlag av disse varvige silt/leire 
linsene, er det foretatt en beregning av midlere sedimentasjon ved lokalitet 4. Dette 
viser en årlig sedimenttilvekst på mellom 2.6 og 3.2 mm de siste 50 år og ca. 2.8 mm 
de siste 100 år. Ved lokalitet 5,6, 7 og 8 har den totale sedimentasjon vært relativt 
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stor, ca. 26 cm de siste 25 år, ca 50 cm de 'siste 50 år og ca. 83 cm de siste 100 år. Da 
er alle flomlag, skred m. m. er inkludert i denne beregningen. Sandlagene på 
overflaten som følge av regulering under tidligere LR V i 1994 er imidlertid ikke 
medregnet. 

En beregning av den midlere årlige sedimentasjon de siste 25 år i denne sektoren 
viser 11.0 mm og for de siste 50 år, 10.6 mm. For de siste 100 år er tallene mer 
usikre. Da er alle lag bortsett fra topplaget med sand inkludert. Som foto av kjerne 8 i 
fig. 25 viser, har sedimentet nedenfor 40 cm vært utsatt for bevegelse etter at det ble 
avsatt. Lagpakken har ikke blitt mer deformert enn at den kan rekonstrueres, hvilket 
viser at materialet ikke har beveget seg særlig langt, muligens bare noen meter. De 
mange sandlagene i veksling med materiale i silt/ leire fraksjonene, kan tyde på en 
periode med flommer og skredmateriale kombinert med erosjon og utvasking i 
reguleringssonen som fant sted i midten av 1950-årene. Hva som skyldes skred, og 
turbiditter, og hvilke lag som stammer fra rene flommer og utvasking, er imidlertid 
vanskelig å bestemme, fig. 25. Ved lokalitet 9 nær inntakstunnellen, er den midlere 
årlige sedimentasjon beregnet til ca. 4 mm i de siste 25 år når alle varv er medregnet. 
Dersom avsatt materiale fra skred, turbiditter m. m. holdes utenfor, synker årlig 
sedimentasjonsrate til ca. 2.7 mm pr. år. Dette er da avsatt fra rent 
suspens jonsmateriale. 

Ut fra en samlet vurdering av alle prøver tatt opp i sektor G, ligger årlig 
sedimentasjon i den dypeste og relativt flate delen av denne sektoren på ca. 9 mm når 
samtlige flom og skredlag er medregnet. Dersom disse avsetningene holdes utenfor, 
tilføres dette området ca. 4 mm suspensjonsmateriale i året, se fig. 22-24. 

4.7 Naturlig finmaterialsedimentasjon i perioden 1850 - 1920 

Analyser av kjernematerialet fra sektor A og G, viser at tilførselen av suspendert 
materiale gradvis har økt etter 1850. Kjerne 3 viser tydelig at det fant sted en 
ytterligere økning i 1920 årene, se fig 20. Samme kjerne viser også at i perioden fra 
ca. 1700 og fram til 1850, varierte finmaterialtilførselen mellom 1.0 og 1.5 mm pr. år. 
Sammenholdt med de andre lokalitetene i sektor A er det beregnet en midlere naturlig 
tilførsel av suspendert materiale på 1.3 mm pr. år i perioden før regulering (1850 -
1920) i denne delen av innsjøen. Dette tilsvarer en total årlig tilførsel på 2 555 m3 

eller ca. 5 110 tonn. Arlig sedimentasjon har sannsynligvis vært i samme 
størrelsesorden i perioden fra 1700 til 1850, men dette er mer usikkert. 

I sektor G og F er det samlet beregnet en naturlig midlere sedimentasjon på ca. 3.4 
mm pr. år. Dette tilsvarer en total tilførsel på 31 772 m3 eller ca. 63 500 tonn pr. år. 

I sektor B er tilveksten på 2.2 mm pr. år. Denne verdien er delvis beregnet utfra 
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sedimentfelleprøver fra sommeren 1995, rrien anslaget er noe usikkert. Dette gir 
3 610m3 eller ca. 7 221 tonn pr. år. 

I sektor C, D og E var ikke kjerneprøvene gode nok til å fastsette årlig tilvekst 
tilstrekkelig nøyaktig. Noe av årsaken til dette var at kjerneprøvene ikke var lange 
nok til å nå ned til de varvene som ble avsatt før 1920. Anslagene i disse sektorene er 
derfor beregnet på grunnlag av hva vi vet om dagens materialtilføsel. Dette er gjort på 
grunnlag av foreliggende kjerneprøver, vannprøver og en samlet vurdering av 
materialtilførsel i de andre sektorene. I sektor C er sedimentasjonsraten før 1920 
anslått til 2.2 mm pr. år, som tilsvarer l 902 m3 eller ca. 3 800 tonn pr. år. I sektor D 
ca. 1.5 mm pr. år, som tilsvarer 4 730 m3 eller ca. 9 500 tonn pr. år. I sektor E ca. 2.2 
mm pr'. år, som tilsvarer 6 928 m3 eller ca. 13 857 tonn pr. år. Total årlig tilførsel av 
suspendert materiale før regulering (1850 - 1920) er samlet beregnet til 51 497 m3 

eller ca. 103 000 tonn pr. år. 

Det markerte sand og siltlaget som ligger på overflaten av bunnsedimentene i 
dypbassenget ble sannsynligvis sedimentert i tilknytning til den første nedtappingen 
under 480 m i 1994. Den midlere tykkelsen av dette overflatelaget, beregnet etter data 
fra figur 27 er på 155 mm. Lokalitet 1-B og 4 er ikke inkludert i beregningen. Disse 
lokalitetene ble påvirket av NGls eksperiment i 1989. Etter dette kan den totale 
mengden materiale som ble erodert i 1994 estimeres til ca. 2.9 * 106 tonn. 



52? 

26 

42.4 

0- 25 år 

t • .e 0-50år 

I I 0- 100 år 

36 

WilWJ Usikker - Ikke tolkbar 

Deltamateriale 

88? 

t 

32? 

42.7 

26 

21.0 

42.6 

Figur 22 . Total sedimentasjon (cm) umenfor periodene 0-25 år, O-50 år og 0-100 år, 
analysert ved varvtelling og delvis beregnet. 
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Figur 23 . Midlere årlig sedimentasjon i tre tidsperioder 0-25 år, O-50 år og 0-100 år, 
analysert og beregnet fra varvtelling. 
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Figur 24 . Midlere sedimentasjon for de siste 10-20 år og for totale prøvelengder 
basert på varv (sjikt) fra suspendert materiale. . 
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Figur 25. Foto av kjemeprøve fra lokalitet 8. De øvre 11 cm (A) viser materiale i 
finsandfraksjonen . Trolig avsatt som følge av vannstandssenkning under 
LR V i 1994 og 1995 kombinert med tilførsel av sedimenter fra nord - sør 
overføringen i de perioder kraftverket ikke var i drift. Den varvige delen 
(B), 11 - 29 cm dyp, er materiale (vesentlig silt) avsatt de siste 35 år. Fra 
30 - 38 cm dyp (C) består materialet av finsand, som trolig er avsatt 
mellom 1950 og 1960. I løpet av denne 10 årsperioden var magasinet ofte 
svært nedtappet. Materiale avsatt mellom 38 og 68 cm dyp (D), viser 
varvige sedimenter som har vært i bevegelse etter avsetting. 
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5. KORNFORDELING A V STORGLOMV ATNETS BUNNSEDIMENTER 

Sedimentenes kornfordeling er en viktig egenskap som innvirker på fallhastigheten i 
vann. Den er dermed bestemmende for hvor langt materialet fra hver sektor kan 
bevege seg når det bringes i suspensjon av forskjellige erosjonsprosesser. 

5.1 Oversikt 

Totalt er det utført 62 kornfordelingsanalyser av bunnsedimenter fra 25 ulike 
lokaliteter i Storglomvatn, se tabell 5 og fig. 26. 

Kornfordelingen i de øvre 3 cm og i nivå O-50 cm er analysert ved 15 lokaliteter. Ved 
16 lokaliteter ble det funnet et relativt homogent sandl siltlag på overflaten som 
varierte i tykkelse fra 1 - ca. 29 cm. Denne avsetningen stammer vesentlig fra erosjon 
og utvasking under tidligere LR V i 1994 og 1995. Ved lokalitet 1 b og lokalitet 4 
antas det at en del av materialet er avsatt som følge av NGls eksperiment i 1989, fig. 
27. Dette er spesielt tydelig ved lokalitet 4, hvor sedimentpakken under det homogene 
laget og ned til 134 cm prøvedybde, også har kommet i bevegelse. Sedimentene har 
dermed blitt delvis omrørt. 

Det er også utført en samlet kornfordelingsanalyse av hele kjernen for alle kjerner 
som er lengre enn 50 cm. 

I tillegg til de nevnte analyser er det ved lokalitet 7 utført 7 kornfordelingsanalyser 
mellom overflaten og 50 cm dybde. Ved lokalitet 8 er det utført 3 analyser mellom 11 
og 68 cm. 

Materialtypen på de lokalitetene hvor det er tatt opp kjerneprøver, er vist i fig. 26. 
Lokalitet 103C - E, 105 og 106 viser typisk deltamateriale, mens de øvrige for det 
meste inneholder materiale i sand, silt og leire fraksjonene. Skredmateriale, turbiditter 
og materiale som ble deformert under prøvetakingen er fjernet. Ved de enkelte 
lokaliteter er materialfordelingen angitt i vektprosent for tre dybdenivå i prøvene (O -
3 cm, O - 50 cm og total prøvelengde. Et kart som viser en grov oversikt over 
materialfordelingen i overflaten av sjøens bunnsedimenter er vist i fig. 19. Kartet er 
laget på grunnlag av to befaringer, kjerneprøver, flybilder, diverse foto og to 
rapporter fra NGI, samt grunnlagsmateriale fra Rekstad (1913). For å lette oversikten 
beskrives materialet innenfor hver av sektorene i magasinet (fig. 19). 



41 

Tahell 5. Oversikt over kornfordelingsprøverfra 25 lokaliteter i 
S'torglomvatnmagasinet tatt i 1995. Ved lokalitet 26 og 27 er 

t dl h t t t prosen an e en . are grov es [mer. 

Kjerne nr. NIVA LEIRE SILT SAND GRUS KOTE 
cm. HØYDE (m) 

lB 0-3 10.6 53.0 36A - 344 
lB 0-29.1 0.9 11.8 87.3 

3 0-3 18.6 66.2 10.2 5.0 443 
3 O-50 14.5 76.1 9A -
3 0-180.8 19.5 75.6 4.9 -

4 0-3 0.4 13.7 85.9 317 
4 O-50 1.6 22.3 76.1 
4 0-134.2 4.5 31.0 64.5 -

5 0-3 13.0 76.5 10.5 - 312 
5 O-50 8.9 78A 12.7 -

5 0-132.7 5.2 44.6 50.2 -

6 0-3 2.0 64.0 34.0 - 311 
6 O-50 8.3 69.5 22.2 -
6 0-75.2 10.6 78A 11.0 -

7 0-3 3.5 86.3 10.2 314 
7 O-50 20.5 65.8 13.7 -

7 0-75.2 11.9 72A 15.7 -

8 0-3 1.7 45.0 53.3 - 314 
8 O-50 6.6 44.1 49.3 -
8 0-68.2 4.3 31.2 64.5 -

9 0-3 9.3 57.2 33.5 - 365 
9 O-50 3.0 36A 60.6 
9 0-143 0.5 35.0 64.5 -

12A 0-3 25.5 55.7 18.8 - 469 
12A 0-53.3 15.5 77.0 7.5 -

12-B 0-3 15.6 64.1 20.3 - 469 
12-B O-50 20.9 59.2 19.9 -

12-D 0-3 15.9 78.6 5.5 - 469 
12-D O-50 16.5 65.5 18.0 -
12-D 0-106 19.9 71.2 8.9 -

13 0-3 20.3 71.4 8.3 - 469 
13 O-50 14.0 73.6 12A -

13 0-115.6 14.3 82.3 3A -

20 0-3 22A 73.7 3.9 - 477 
20 0-24.2 16.2 73.7 10.1 -

23 0-3 6.5 49.6 43.9 - 492 
23 0-36A OA 7.5 92.1 -

24 0-3 1.2 6.8 92.0 - 500 
24 O-50 1.6 10.9 87.5 -

24 0-162 O.l 9.1 90.8 -
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25-A 0-3 18.7 69.0 12.3 - 490 
25-A 0-39.5 22.4 60.5 17.1 -

25-8 0-3 8.9 34.9 23 .2 33 .0 490 
25-8 0-39.5 9.0 35 .0 18.0 38.0 

29 0-3 19.0 76.0 5.0 - 500 
29 0-5 1.7 2.0 19.7 78.3 -

30 0-3 19.8 78.6 1.6 - 490 
30 0-43 .3 10.5 87 .7 1.8 -

40-A 0-3 19.4 63 .6 16.0 1.0 475 
40-A O-50 15.6 67 .5 16.9 -

21 O-50 1.4 9.7 88.9 - 485 

28 O-50 4.2 81.7 14.1 - 485 

101 -A 0-35 1.2 5.0 63 .0 30.8 510 

103-C O-50 O. l 4.8 87 .0 8.1 510 

105 0-3 - 1.7 84.3 14.0 508 
105 O-50 - 0.8 78.4 20.8 
105 0-250 0.2 9.9 81.5 8.4 

106 O-57 - 5.0 95.0 - 508 
106 O-50 - 1.7 90.0 8.3 
106 0- 113 O. l 1.4 86.1 12.4 

26 O-50 11.0 56.0 6.0 27 .0 

27 O-50 1.0 9.0 90.0 485 
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Figur 26 . Materialsammensetningen i kjemeprøvematerialet fra Storglomvatn 1995 . 
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Figur 27 . Mektigheten av sand! silt i blU1l1sedimentenes topplag, angitt i cm. 
Se eksempel i fig . 25 . Mesteparten stammer fra erosjon og utvasking lU1der 
tidligere LRV kote 498, i 1994. Det relativt mektige laget i lokalitet lB og 
4 har også sammenheng med NGls eksperiment i 1989. 
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5.2 Kornfordeling ay bunnsedimentene i sektor A 

Dette omfatter bl.a. to mindre dypbasseng hvor det er akkumulert betydelige mengder 
finkon1ede leire/ siltsedimenter. Innenfor sektoren ble det tatt opp i alt 8 kjen1eprøver 
fra 5 lokaliteter, nr. 3, 12, 13, 20 og 40. Komfordelingsanalysene fra to prøver ved 
lokalitet 12 viser at leirimmoldet i de øvre ca. 80 cm er 20 %, siltinnholdet 70 % og 
sandimlholdet 20%. Ved lokalitet 13 ca. 14 % leire, 82% silt og 4% sand. I lokalitet 3 
er tilsvarende 19% leire, 76% silt og 5% sand. Ved lokalitet 40 (ved ca. kote 475) er 
materialet noe grovere med ilms1ag av grus, fig 28-30 og tabell 5. Det antas ut fra 
dette at materialet opp mot kote 485 m ilmeholder mye finstoff i siltfraksjonen. 

5.3 Kornfordeling av bunnsedimentene i sektor C 

Ved lokalitet 103 som ligger ved bredden av elva fra Glomdalsbreen, ble det ved 
vannstand 508 tatt en prøve i august 1995. Prøven er tatt fra 235 cm til 292 cm under 
deltakanten. Materialet er relativt grovt, med 8% gnIS og 87% sand, og bare 5% silt. 
En prøve fra selve deltakanten besto for det meste av grov grus i de øverste 100 cm. 
Fra 100 - 170 cm middels til fin gnIS, fra 170 - 265 cm grov til middels sand. Fra 265 
- 3 l O cm middels sand og under 310 cm usortert middels til fin sand. Mesteparten av 
sektor C er et relativt gnmt område. Det må antas at det meste av bunnsedimentene 
her består av materiale i sand og gnisfraksjonen, se fig. 26 og beskrivelse i 
Olsen ( 1995) 

5.4 Kornfordeling av bunnsedimentene i sektor D 

De to kjemeprøvene (lokalitet 23 og 24) fra denne sektoren inneholder i gjem10msnitt 
mer enn 90% sand. Materialoppbyggingen ved lokalitet 24 viser ytterkanten av et 
deltaliknende område der sandinnholdet fra overflaten og ned til 162 cm varierer 
mellom 88% og 92%. 

Det antas at bunnsedimentene over kote 475 i denne sektoren vesentlig består av grov 
sand. I området mot sektor C er det relativt f,lTunt. Her kan det ligge endel sand og fin 
grus. Sektoren inneholder to dypbasseng på henholdsvis 409 og 417 m, hvor 
bUlmsedimentene sannsynligvis består av mest silt og leire slik som lokalitet 3 i 
sektor A, se fig. 26 og tabell 5. 

5.5 Kornfordeling av bunnsedimentene i sektor E 

Sektoren består av den nordlige og gnmnere delen av magasinet med flere øyer av 
fast fjell over HR V. Totalt er det tatt opp 6 kjemeprøver ved 5 lokaliteter i dette 
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området. Ved lokalitet 25, som ligger i underkant av kote 500, er det tatt opp to 
kjerneprøver. Begge kjernene viser materiale fra et typisk undersjøisk skred med et 
innhold av grus på ca. 19% og ca. 18% grov sand. Lokalitet 105 og 106 ligger begge 
innenfor deltaavsetningen til elva Glomåga, som gjennom lange tidsrom har fått 
tilført materiale fra en rekke breer i området. De to lokalitetene inneholder i 
gjennomsnitt ca. 84% sand, 10% grus og 6% silt. Prøvene er nærmere beskrevet i 
Olsen (1995). Ved lokalitet 29, nær vannets tidligere naturlige utløp, dominerer 
materiale i sandfraksjonen (ca. 80%). Ved lokalitet 26,28 og 30 dominerer 
siltfraksjonen (ca. 76%). Sektoren omfatter også tre noe dypere basseng ved lokalitet 
27,28 og 30. Særlig markert er dette mellom lokalitet 30 og 105 som går ned til kote 
444. På bakgrunn av materialsammensetningen på disse lokalitetene, er det 
sannsynlig at disse dypere delene inneholder mest materiale i silt og leirefraksjonen, 
se fig 28 - 30 og tabell 5. 

5.6 Kornfordeling ay bunnsedimentene i sektor F 

Kornfordelingen i området varierer endel, men inneholder mye materiale i sand og 
grusfraksjonen, stedvis endel stein> 60 mm. Overflatelaget 0-35 cm inneholdt ved 
lokalitet 101-A ca. 31% grus, 63% sand og 6% silt og leire. De store erosjonssårene i 
løsmassene i dette området tyder på stor sedimenttilførsel under den første 
nedtappingen i 1994. Kraftstasjonens inntakstunnelligger 5-600 m fra 
Holmavatnelvas utløp i magasinet, slik at forholdsvis mye av materialet kan nå fram 
til inntaket, se ellers Olsen (1995). 

5.7 Kornfordeling ay bunnsedimentene i sektor G 

I denne dypeste del av magasinet, ble det tatt opp 7 prøver fra like mange lokaliteter. 
I fire av prøvene fra magasinets dypområder som ikke ble berørt av 
suspensjonsstrømmen som ble utløst ved NGls eksperiment i 1989, viste 
overflatelaget (0-3 cm) 68% silt, 27% sand og 5% leire. Ned til 50 cm dypde var 
sammensetningen omtrent den samme, med 64% silt, 25% sand og 11 % leire. 
Gjemlomsnittslengden av de 4 kjenleprøvene var ca 88 cm. Prøvene hadde samlet et 
gjennomsnittlig innhold av silt på 57%. Sandinnholdet var 35 % og 8% var leire. 
Lokalitet 9, som ligger i nærheten av inntakstu11l1ellen, viste en 
materialsammensetning fra overflaten og ned til 140 cm på 64% sand og 35% silt. 
LeirinnhoIdet var lavt, bare 0,5%. Ved overflaten var det noe høyere, ca. 9%. Ved 
lokalitet 1 B består materialet mest av sand. Dette er sannsynligvis tilført under NGls 
eksperiment i 1989 fig. 28 - 30. 
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Figur 28 . Prosentfordelingen mellom leire, silt, sand og grus i 19 lokaliteter i 
Storglomvatnmagasinet. Analysenivå 0-3 cm. 
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Figur 29. Prosentfordelingen mellom leire, silt, sand og grus i 23 lokaliteter i 
Storglomvatnmagasinet. Analysellivå O-50 cm. 
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Figur 30. Prosentfordeling mellom leire, silt, sand og grus av total prøvemektighet i 
23 lokaliteter i Storglomvatnmagasinet. 



50 

5.8 Detaljanalyse av kornfordelingen i den øvre del av bunnsedimentet ved 
lokalitet 7 og 8 

Ved lokalitet 7 og 8 er det også gjort komfordelingsanalyser i utvalgte lag (sjikt), se 
fig. 31 og 32, tabell 6 og 7. I kjeme 7 består de øvre tre lagene ned til 7.5 cm aven 
saIIdig silt med ca. 7.5% leire. I de fire neste lagene ned til 50 cm veksler materialet 
mellom silt og finsand og ilmeholder i snitt ca. 73% silt og 15% finsand og ca. 11 % 
leire. 

Ved lokalitet 8 er det analysert tre sjikt fra overflaten og ned til 37 cm, tabell 7 og fig. 
32. De øvre 11 cm er identiske med sandlagene som er funnet i 14 av lokalitetene. 
Dette har sammenheng med utvasking av strandsonematerialet nær og under LRV. 
Analysen viste at ca. 88% av materialet består av sand. Sjikt to fra 11.3-37 cm er en 
typisk varvig silt med ca. 66% i delme fraksjonen, ca. 12% leire og ca. 22% finsand. 

Tabell 6. Prosentvis fordeling av leire, silt og sand i 7 sjikt i kjerne 7, fra overflaten 
o ned til 50 cm. 

~~~~~~~~&& 

0-3 10.02 64.76 2462 .59 00 

3-3.5 2.20 50.31 45.71 1.78 00 

3.5-7.5 10.05 67.24 19.45 3.26 .00 

7.5-20.5 10.28 72.61 16.46 .65 .00 

20.5-30 11.03 71.39 15.81 1.33 .44 

30-40 11.57 72.25 14.82 1.29 .06 

40-50 9.71 74.74 13.13 1.95 .47 

O-l 1.3 .74 10.85 85.84 2.57 .0 l 

113-25 11. 83 66.00 19.15 2.51 52 

25-37 .71 4.58 68.49 26.16 .07 



KuJYl 
106°· 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Leire 

lSII =r.r! !! ~~ ,-
.25 !1ITl 1 
12 10 

-- O -3em 

~ ~ 
lØ""'" -I--' 

51 

~ 
~, 
~ 

l,....- l.---

4 
8 

~ 

~ r ..11 
~ 

~ 

Silt 

.. ~ 
.~ 

V· r 
V 

~ V 

16 
6 

20,5 - 30 cm 

-- 3 - 3,5em 

_._.- 3,5 - 7,5 em 

_._.- 7,5 - 20, 5 cm 

........... 30-40cm 

40 - 50 em 

bØ ~ .~ 
V " 

-' 
./ 

~ 

~~ 
~IJI" . 

Il i.l 

!::=b: ~!-" ~ 

1/ 

1/ 

V 

63 
4 

fl 

~~ 
1/ 

Sand 

250 
2 

1 mm 
O 

Figur 31. Komfordelingskurve av bLUlllsedimentet ved lokalitet 7. Det er analysert i 
7 ulike nivå fra overflaten og ned til 50 cm lag. 
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Figur 32. Komfordelingskurver av burulsedimentet i 3 nivå fra overflaten og ned til 
37 cm, lokalitet 8. 
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6. MÅLESTASJONEN I SVARTISEN KRAFTVERK 

§..1 Målestasjon i Svartisen Kraftverk, Storjord 

Målinger av suspensjonskonsentrasjon blir foretatt i driftsvannet ved Svartisen 
Kraftverk. Det blir kun tatt prøver i de perioder hvor kraftverket er i drift, med en 
målefrekvens på en prøve hvert døgn. Måleserien som presenteres starter 
l. januar 1995 og varer fram til 6. desember samme år. Hull i måleseriene under 
kraftverkets drift, er interpolert med konsentrasjonen fra nærmeste måledøgn. 

U Konsentrasjon og transport av suspensjonsmateriale, Svartisen Kraftverk 

I første halvår 1995, fram til 20. mai, var det jevn drift i kraftverket. Foruten noen 
korte perioder med lav produksjon, er den en jevnt avtagende utover våren. Foruten 
noen få enkeltprøver med noe høyere konsentrasjon ligger 
suspensjonskonsentrasjonen mellom 10 og 25 mg/l i hele denne perioden, se fig. 33. 
Dette medfører en transport av minerogent materiale på mellom 50 og 200 tonn! 
døgn, se fig. 34. 

SVARTISEN KR.V 1995 
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Figur 33 . Konsentrasjonen av suspendert minerogent materiale i Svartisen 
kraftverk i 1995 . 
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Figur 34. Transporten av suspendert materiale i Svartisen kraftverk. 
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Foruten tre dager i juli var det ingen drift i kraftverket i perioden fra 19. mai og fram 
til 30. juli. Konsentrasjonen i driftsvannet i perioden 12 - 14. juli ligger på·det sahune 
nivå som ble målt i Storglomvatn 13 . juli (se kap. 2, suspensjonskonsentrasjoner i 
Storglomvatn 13 . juli). Fra 31 . juli og fram til 10. oktober var det jevn drift ved 
kraftverket. En flom i midten av august førte til høye konsentrasjoner og høy 
transport i denne perioden. I løpet av 18. august ble det transportert hele 830 tonn 
materiale i driftsvannet. Apning av spyleluken i sedimentkammeret under Engabreen, 
førte til at det ble målt konsentrasjoner på hele 12 900 mg/l nede i Engabreelv 15 . 
august. Stor avsmelting fra breene og stort tilsig til overføringstunnelene i denne 
perioden, førte til høye suspensjonskonsentrasjoner og stor transport. I månedskiftet 
august! september ble det igjen målt høye konsentrasjoner i Svartisen kraftverk. Dette 
medførte en døgntransport på hele l 130 tonn den 3. september. 

Stor avsmelting fra breene med tilsig til Storglomvatn og østoverføringen i løpet av 
flommen, har sannsynligvis ført til en markert økning i suspensjonskonsentrasjonen i 
Storglomvatn. Relativt høy transport ved Svartisen kraftverk i løpet av september har 
trolig sammenheng med et etterslep av dette. 

I perioden fra 10. oktober til 19. november var det ingen drift ved kraftverket. 
Produksjonen kom i gang 20. november og det ble tatt vannprøver fram til 
6. desember. 
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Den totale suspensjonstransporten for minerogent materiale er beregnet til: 

Minerogent materiale (1.1-6.12): 30891 tonn. 

Beregnet transport, pr. måned og totalt er angitt i tabell 8 og fig. 35. Døgntransport er 
et middel pr. døgn i hver måned. 

11000 
10000 

9000 
8000 
7000 

6000 
5000 
04000 
3000 
2000 
1000 

O 

STNR. 159 
Susp.tronsport. 
( ) t / d uorg onn mn 

...-----,., ~ 

I III II 
I IJI IJI UJ 

r"," ....... ... ~ .. 

14 SVARTISEN KR.V 1995 

.= 

I II 
IJ I IJI Ul U ..... , "'u .. ",UL ... ua ,."'~ OKT .. ov O"'S 

Figur 35. Månedsvis totaltransport av minerogent materiale i Svartisen kraftverk 
1995. (Totaltransport (tot) er dividert med 10) 

Tabell 8. Vannføring og beregnet minerogen suspensjonstransport ved Svartisen 
1995. 
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6,3 Komfordeling, Svartisen kraftverk '. 

Det er materiale i leirefraksjonen som dominerer i løpet av måleperioden. Materiale i 
leirefraksjonen varierer fra 45.40/0 til 99.85% som den høyeste verdien. Det er 
imidlertid tatt prøver ved to situasjoner hvor resultatene avviker betydelig. Den 31. 
juli, samme dag som kraftverket starter opp etter en lengre periode med driftstans, er 
andelen leire nede i 7.9%. Det samme fenomenet gjør seg også gjeldene 21. 
november med 36.4% leire. Denne prøven er imidlertid tatt etter at kraftverket har 
vært i drift i ett døgn etter driftstans. 

Tabell 9. VannførinR OR andel leire. silt OR sand i suspensjon sprøver, Svartisen. 

Dato. Kl. Vannføring % % silt % sand kons 
(m3/s) leire mldl 

3/1 0000 58.4 75.9 21.1 3.0 9.85 
13/1 1214 69.1 80.5 18.2 1.4 10.73 
13/2 0915 63.2 75.1 23.2 1.6 154.36 
22/2 1000 62.1 92.0 7.2 0.8 10.38 
7/3 1000 61.0 92.9 6.1 1.0 8.55 

22/3 1400 45.9 62.7 36.1 1.2 6.90 
24/4 1930 52.3 89.7 8.1 2.2 11.02 
12/5 0000 56.5 66.2 33.0 0.9 10.34 
31/7 1300 42.2 7.9 73.7 18.4 21.88 
7/8 1330 71.3 81.6 17.4 1.0 22.02 

28/8 1230 72.3 73.0 24.6 2.4 27.01 
20/9 1215 68.0 45.4 48.8 5.8 29.16 
2/10 1250 61.0 60.2 38.2 1.6 17.50 

21/11 0845 64.7 36.4 21.8 41.8 34.15 
4/12 1315 61.6 54.1 7.7 38.2 23.60 
14/12 1240 64.6 99.85 0.0 0.15 13.76 
27112 0835 64.4 99.1 0.0 0.9 16.18 

Materiale i siltfraksjonen varierer fra 0.0% til 48.8% som den høyeste verdien. Den 
31 . juli skiller seg imidlertid ut med høyere verdi, 73.70/0 silt. 

Når det gjelder sand er det variasjoner fra 0.00/0 til 41.80/0. De fleste verdiene er 
imidlertid betydelig lavere enn innenfor siltfaksjonen. Det høye sandinnhoIdet er målt 
21. november tidlig i driftsfasen, ett døgn etter driftstans. Det er observert en 
betydelig andel sand den 31. juli, 18.4 0/0, mens den høyeste verdien på 41.80/0 fant 
sted 21. november. Det er også observert en høy verdi midt i driftsperioden mellom 
20. november til 17. desember. 

Variasjonene i kornfordelingen av suspensjonmaterialet har sannsynligvis stor 
sammenheng med hvilke inntak driftsvannet til enhver tid kommer fra. Dette kan 
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også gi utslag i suspensjonskonsentrasjon i-driftsvannet. Det er også observert 
markerte i avvik i kornfordelingen i oppstartsfasen etter lengre perioder med 
driftstans. Kornfordelingskurver er presentert i fig. 36 -39, se dessuten tabell 9. 

Høye konsentrasjoner av materiale i sandfraksjonen tidlig i driftsfasen etter driftstans, 
har sannsynligvis sammenheng med utspyling av grovt materiale som ble avsatt i 
tunnelene ved stans av kraftverket. 

12 10 8 6 4 2 o -2 -4 -6 PHI 

Figur 36. Kornfordeling av suspensjonsmaterialet i Svartisen kraftverk for 5 prøver i 
perioden 3/1 - 7/3 1995. 
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Figur 37. Konlfordelil1g av suspensjonsmaterialet i Svartisen kraftverk for 4 prøver i 
perioden 22/3 - 31/7 1995. 
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12 10 8 6 4 2 o -2 -4 -6 PHI 

Figur 38_ Komfordeling av suspensjonsmaterialet i Svartisen kraftverk for 5 prøver i 
perioden 7/8 - 21111 1995 _ 
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Figur 39. Konlfordeling av suspensjonsmaterialet i Svartisen kraftverk for 3 prøver i 
perioden 4112 - 27112 1995. 
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7. SEDIMENTTILFØRSEL FRA FORSKJELLIGE KILDER I MAGASINET, 
MODELLBEREGNINGER 

Målinger av sedimenttransport i breelvene og undersøkelse av borkjerner fra 
sedimentert materiale, gir data for kildenes sedimentproduksjon. Kildenes 
beliggenhet i forhold til inntaket er imidlertid også av betydning. Det er under visse 
forutsetninger mulig å beregne hvor mye materiale som sedimenterer, og hvor mye 
som holdes i suspensjon helt fram til inntaket. Likningene som benyttes er de samme 
som for beregninger av sedimentasjon og oppfylling av reservoarer. 

li Grunnleggepde likninger 

Partikkelbevegelser i magasiner og sjøer kan beskrives av ligningen: 

h[)C 
__ d = - w Cd <I> (w ) (l -cp (w ) ) 

[)t s s s 

Der Cd er middelkonsentrasjonen av partikler med diameter dog fallhastighet W s i en 
vertikal mellom W s og W s + (, Ws (Sundborg 1956). W s er forholdet mellom antall 
partikler som bringes i suspensjon og sedimenterer. <I> (ws) funksjonen uttrykker 
forholdet mellom suspensjonskonsentrasonen ved bunnen og middelkonsentrasjonen 
av partikler med fallhastighet W s• Denne funksjonen er først og fremst avhengig av 
partiklenes fallhastighet (ws), men dybden (h) og strømhastigheten (v) må også tas i 
betraktning. Forenklet kan funksjonen uttrykkes slik, Sundborg (1992): 

14w(logh+3) 

<I> ( w) -10 

Under forutsetning av at det ikke foregår noen resuspensjon, kan <P settes lik o. 
Ligningen kan da integreres. 
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Hvis strømhastigheten over den betraktede""strekning antas konstant lik v kan vi sette: 

vh 

der B er bredde på strønmingsfeltet og x er avstand fra tilløp selv eller sedimentkilde. 

Relasjonene kan benyttes til å beregne hvor store mengder av det suspenderte 
materialet som vil følge driftsvannet inn i inntakstunnellen fra forskjellige områder i 
magasinet. 

Beregningene ble gjennomført med utgangspunkt i en to-dimensjonal modell av 
magasinet hvor avstand til forskjellige sedimentkilder ble satt inn i modellen. 
Målingene av kornfordeling på bunnsedimenter og sedimentfellemateriale ved 
lokalitet C 40 m (se kap. 2) ble benyttet til å tilpasse modellen til forholdene i 
Storglomvatn. 

Suspensjonsmaterialet i Storglomvatn er sammensatt av materiale fra flere 
forskjellige sedimentkilder. Et viktig antagelse ved modellsimuleringene er at det 
ikke beregnes grovere materiale enn det som er observert i suspensjon i en kjent 
avstand til sedimentkilden. Resultatet av denne tilpasningen er vist i fig. 40. Modellen 
behandler kildene hver for seg. Blandingseffekter vil derfor ikke inngå i 
beregningene. Den faktiske kornfordelingen i suspensjonsmaterialet i magasinet er 
summen av flere kilder og vil derfor avvike noe fra de beregnede kurvene. 

Fraksjonenes fallhastighet er avhengig av vannets viskositet som igjen bestemmes av 
temperatur. Simuleringene er foretatt med vanntemperatur på 4°C. Strømhastigheten 
ble satt til 3.0 emis over alle strekninger. Bredden på det aktive strømningsfeltet er i 
modellen satt til å være gradvis økende fra kilden og et stykke ut i magasinet. Etter 
ca. 1000 m og fram til inntaket er bredden satt til 200 m. Beregninger av 
restsuspensjon er foretatt ved en dybde på 90 m. 

Restsuspensjon ved inntaket fra de respektive kilder (fig. 41 og 42), er beregnet med 
avstand til sedimentkilden som parameter, se tabell lOa, 10b og fig. 43. 
Beregningspunktet i Storglomvatn vil være inntaket, mens det også er foretatt 
beregninger 2000 m ute i Nordfjorden. Modellen sammenlikner da restsuspensjon fra 
de forskjellige kildene når partiklene beveger seg den korteste strømningsvei. 
Strømhastigheten er antatt å være konstant. 
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Figur 40. Tilpasning av modellen mot observasjoner. 

phi =1, v=0.03 m/s 

Vannprøve C 40 m 

felle C 40 m 

Tabell lOa. Avstand langs en strømlinjefra sedimentkilde til beregningspunkt 
for restsuspensjon og estimert sedimentproduksjon for breer med 
drener 

800 8250 

l 000 14700 

2800 14700 

4400 43500 

7 100 21 600 

11 900 10 925 
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TabelllOb. 
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Figur 41. Restsuspensjoner for forskjellige kornfraksjoner, fra kilder i Storglomvatn. 
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U Resultater fra beregninger, StorgloOtvatn 

Under de gitte forutsetningene vil ikke materiale i sandfraksjonen være i suspensjon 
lenger enn 100 - 150 m fra kilden. Det er imidlertid store mengder materiale innenfor 
silt og leirefraksjonen som kan nå fram og føres videre med driftsvannet. 
Strømhastigheten i magasinet vil være en viktig faktor som er bestemmende for 
hvilken mengde materiale innenfor forskjellige fraksjoner som kan holdes i 
suspensjon gjennom hele magasinet. Simuleringer med høyere strømhastighet ga som 
resultat at grovere fraksjoner holdes lenger i suspensjon. 

Modellsimuleringene er foretatt på et utvalg av sedimentkilder som vil være aktive 
under alle vannstander i magasinet, se tabell lOa og fig. 43. 

I suspensjon 2000 m ute i Nordfjorden 
strømhastighet 0.03 m/s 
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Figur 42. Restsuspensjoner for forskjellige kornfraksjoner, 2000 m ute i 
Nordfjorden. 
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Total årlig transport i breelvene er estimert' på grunnlag av måleresultatene fra 
borkjemer, se tabell lOa. Denne metoden kan ikke skille de enkelte breene fra 
hverandre. Sedimenttilførselen fra de forskjellige breene er derfor antatt å være 
proposjonal med brearealet. Kornfordelingen på suspensjonsmaterialet fra breene er 
antatt å være det samme som for Engabreen. Beregnet andel restsuspensjon av 
forskjellige kornfraksjoner ved inntaket er vist i tabell 12 og 14. Totaltransporten som 
kan føres videre ut av magasinet ble da beregnet ved å summere restsuspensjon i hver 
fraksjon. Se resultater i tabell 15. 

TabelIll. Komfordeling av suspensjonsmateriale under 30mp i breelvene 
ve le orgJomva , l ve rprosent. d St I tn' kt 

Kornf < lmll 2-1mll 3-2mp 4-3mll 6-4mp 8-6mll 12-8mll 16-12mp 30-16mll 

Breer 0.035 0.0483 0.0367 0.0380 0.0570 0.0650 0.0720 0.0714 0.0966 

Tabelll2. Beregnet andel restsuspensjon ved inn taket fra breer ved 
St l orgwmvatn. 

< lmll 2-1mp 3-2mll 4-3mll 6-4mll 8-6mll 12-8mll 16-12mll 30-16mll 

1302 0.983 0.957 0.905 0.842 0.678 0.501 0.211 0.088 0.00006 

Storg v 0.976 0.940 0.869 0.786 0.580 0.380 0.113 0.033 0.000 

Storg ø 0.848 0.661 0.391 0.198 0.026 0.002 0.000 0.000 0.000 

Kjølfj 0.757 0.498 0.206 0.066 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 

Glomdal 0.622 0.304 0.007 0.010 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabelll3. Komfordeling av suspensjonsmateriale under 30mp for 
østoverførin~en, vektprosent. 

Kornf < lmll 2-1mll 3-2mll 4-3mll 6-4mp 8-6mll 12-8mll 16-12mp 30-16mll 

østov 0.03 0.0557 0.0499 0.0542 0.1015 0.0592 0.0462 0.0897 0.1904 

Tabelll4. Beregnet andel restsus]!ensjon ved inntaket fra østoverføri ngen. 

< lmll 2-1mp 3-2mll 4-3mll 6-4mll 8- 6mll 12-8mll 16-12mp 30- 16mll 

østover 0.434 0.124 0.009 0.0003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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1 950 

14700 2800 

14700 1 250 

43500 2650 

21600 850 

10925 220 

113 675 9720 . 

Vannprøven som er tatt nærmest inntaket (lokalitet A, 10m, se fig. 16) har langt mer 
materiale i sandfraksjonen enn det beregningene viser. Vannprøven har 20.60/0 
materiale i sandfraksjonen. På 40 m ved samme lokalitet er andelen materiale i 
sandfraksjonen nede i 2.130/0. Dette kan være materiale som er tilført fra Vestre 
Storglombre med en høyere strømhastighet enn beregningene forutsetter. Vannprøver 
og sedimentfellemateriale ved andre lokaliteter i magasinet viser imidlertid jevnt over 
lave verdier i sandfraksjonen. Under de forutsetninger som er gitt ved 
·modellsimuleringene vil det ikke være materiale grovere enn 30 m~ ved inntaket, 
som er tilført fra de aktuelle kildene. 

U Resultater fra beregninger, Nordfjorden 

Kornfordelingen på materialet fra de ulike kildene er forskjellig. Dette vil ha 
innvirkning på sedimentasjonen av materiale. For å ta effekten av dette i betraktning 
er bidraget fra de forskjellige kildene sammenliknet ute i Nordfjorden, 2000 m fra 
kraftstasjonens utløp. Resultatet fra transporten i sydoverføringen og den beregnede 
restsuspensjon i inntaket i Storglomvatn er da brukt som grunnlag for beregning av 
den videre transport og sedimentasjon! restsuspensjon, se tabell 10b. Bidraget fra 
sydoverføringen til transporten i kraftstasjonen er hentet fra Kjeldsen m. fl. (1988). 
Beregnet andel restsuspensjon av forskjellige kornfraksjoner ved inntaket er vist i 
tabell 17. Totaltransporten som kan føres videre ut av magasinet ble da beregnet ved å 
summere restsuspensjon i hver fraksjon. Se resultater i tabell 18. 
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Tabell 16. Kornfordeling av susjJensjonsmateriale under 30mp i 
sydoverførin~en o:r driftsvann fra Stor~lomvatn. 

Kornf < 1mp 2-1mp 3-2mp 4-3mp 6-4mp 8-6mp 12-811lp 16-1211lp 30-16mp 

sideelv 0.037 0.0658 0.0485 0.0523 0.0933 0.0474 0.0371 0.0591 0.1275 

Storgiv 0.333 0.2613 0.1663 0.1390 0.0489 0.0000 0.0000 0.0034 0.0067 

Tabell 17. Beregnet andel restsuspensjon 2000 m fra utløpet ved Svartisen 
kraftverk i Nordfjorden. 

<1mp 2-1111p 3-2mp 4-3mp 6-4mp 8-6mp 12-8mp 16-12mp 30-16mp 

Nordfj . 0.897 0 . 761 0.538 0.344 0.090 0.014 0.000 0 . 000 0 .0 00 

Tabell 18. Resultater fra beregning av potensiell transport 2000 m ute i 

17300 2350 

30000 19000 

4000 2500 

220 140 

9500 6000 



1. Svartisen kraftstasjon / inntak 

2. Beregni nger 2 km fra kraftstsjonens 

utløp i Holandsfjord 

3. Syd - overføri ngen 

4. 1302 breen 

Målestokk 1 : 220000 
o IOkrn 

Koordinatsystem: UTM, sone 33 
Grunnlagsdata: SK-N2S0 

Dato: 12 Dec 96 Utforming: NVE,Hyd.avd. 
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NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Figur 43. Lokaliteter som inngår i beregningene. 

5. Vestre Storglombre 

6. østre Storglombre 

7. Kjølfjellbre 

8. Glomdalsbreen 

9. øst - ove rfø ri ngen 
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8. SAMMENFATTENDE DISKUSJON. BIDRAG FRA SEDIMENTKILDER 
PÅ FORSKJELLIG VANNSTAND I MAGASINET 

Sedimenttilførselen Gi til inntaket, kan som omtalt i kap. 1, uttrykkes som en sum av 
den delen av sedimentproduksjonen i hver av kildene som føres helt frem gjennom 
magasinet. Størrelsen på bidraget fra de forskjellige kildene og mengden som føres 
frem til inntaket er drøftet i denne rapporten. 

8.1 Sedimenter fra isbreer 

Fem store breer drenerer direkte i magasinet. Sedimenttilførselen fra disse breene er 
bestemt ved å tmdersøke hvordan den årlige sedimentasjonsraten har variert over et 
lengre tidsrom. Sedimentasjonsraten før de første reguleringene ble iverksatt, nmdt 
1920, ble målt til 3.4 mm! år i dypbassenget. I de øvrige bassengene ble 
sedimentasjonen målt eller anslått til verdier mellom 2.2 mm! år og 1.3 mmi år. Dette 
gir en total sedimenttilførsel på ca. 103 000 tonn! år fra breene rundt magasinet. Hvis 
vi regner med samme spesifikke erosjonsrate for alle breene, vil sedimenttilførselen 
fra de forskjellige breene bli som angitt i tabell lOa. 

Sedimenttilførselen fra breene varierer ikke mye med vannstanden i magasinet. 
Sesongmessige variasjoner i bresmeltingen fører imidlertid til betydelige 
sesongmessige variasjoner i sedimenttilførselen. Magasinet vil oftest være på 
minimwn i mai - og tidlig i juni, mens sedimenttilførselen fra breene vanligvis antar 
maksimum i juli. Våren 1994 lå magasinet forholdsvis lavt i en lengre periode frem til 
kraftverket kom i gang i slutten av juni. Magasinet ble også liggende forholdsvis lavt 
utover i juli måned. Kraftproduksjonen førte dermed til at bidraget fra erosjon i 
burulsedimentene ble tilført fjorden samtidig med sedimenter fra bresmeltingen. 

8.2 Erosjon i bunnsedimenter ved lav vannstand 

Et estimat av omfanget av erosjon i bunnsedimentene tmder den første nedtappingen 
kan fåes fra lagene i borkjemene. 

På toppen av de varvige sjiktningene ligger et sand og siltlag som er antatt å være 
avsetninger fra erosjon og utrasninger som ble forårsaket av den første nedtapping 
under gammel LR V i 1994. Dette laget er i middel 15 .5 cm tykt i dypbassenget. 
Mengden som raste ut i 1994 kan da estimeres til 2.9 * 106 tonn. En 
konlfordelingskurve fra materialet langs bredden viser at bare ca. 9% dvs. 0.26 * 106 

tonn er mindre enn 0.063 mm. Av dette er det bare en mindre del som kan ha nådd 
frem til inntaket. Ut fra beregningene fra de øvrige kildene kan det anslås til en 
fjerdedel, 65 000 tOlID. Siden kraftstasjonen sto i deler av sommersesongen, så må det 
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faktiske tallet være mindre, anslagsvis 30 000 tonn. Selv om dette bare er et grovt 
anslag, så viser det en størrelsesorden som ligger langt over tilførselen fra de øvrige 
kildene. 

8,3 Sedimenter fra østoyerføringen 

Sedimenttilførselen til østoverføringen kommer fra en rekke breer. Målinger av 
sedimenttransporten fra disse breene ble foretatt i 1987 (Kjeldsen m. fl. 1988). 
Målinger på noen utvalgte breer har senere vist at sedimenttilførselen varierer sterkt 
over noen år. Årsakene ligger ikke i klimatiske forhold, men sannsynligvis i 
endringer i det subglasiale dreneringssystemet (Bogen 1996)... 

8.4 Sedimenter fra sydoyerføringen 

Sedimenttilførselen til inntakene på sydoverføringen ble målt i 1987. Den største 
sedimenttilførselen kommer fra Engabreen. For denne breen foreligger det også en 
lengre måleserie. Noe av Engabreens suspensjonsmateriale blir deponert i 
sedimentasjonskammeret ved inntaket, men dette er sandfraksjoner som har liten 
betydning for sedimentforurensningen i Holandsfjorden og Nordfjorden. 

8,5 Sedimentbudsjettet i 1995 

Sedimentbudsjettet, dvs. det estimerte bidraget fra de forskjellige sedimentkildene er 
beregnet i inntaket i Storglomvatnl kraftstasjonen og i Nordfjorden, 2000 m fra 
utløpet til kraftverket, se tabell 18. Målingene i Svartisen kraftstasjon i 1995 ga som 
resultat en transport på 32 000 tonn. Sedimentmengden som fortsatt er i suspensjon 
etter at materiale fra de forskjellige breene har beveget seg gjennom magasinet frem 
til inntaket, er beregnet til 9 500 tonn. Fra østoverføringen gir beregningene bare 220 
tonn i suspensjon ved inntaket. Hvis vi regner at alt materiale fra sydoverføringen 
føres frem til kraftstasjonen, vil dette utgjøre 17 300 tonn i et middelår. 
Størrelsesorden på sedimenttilførselen fra erosjon i bunnsedimenter blir da estimert 
ved at summen av det som føres frem til inntaket fra de forskjellige kildene, skal være 
lik måleresultatet i kraftstasjonen. 

Nå er komfordelingen på materialet forskjellig for de ulike kildene. For å ta effekten 
av dette i betraktning er bidraget fra de forskjellige kildene sammenliknet ute i 
Nordfjorden, 2 km fra kraftstasjonens utløp i fjorden. Resultatet av beregningene er 
vist i tabell 18. 
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Tabell 18. Sedimentbudsjettetfor Svartisen kraftverk og Nordfjorden/ 
Holands.fjorden. Tallene er basert på estimerte verdier. 

103 000 11 000 17300 

9500 220 17300 

16.6 0.4 30.3 

6000 140 2350 

21.8 0.5 8.5 

9500 220 17300 

30.6 0.7 55.7 

6000 140 2350 

54.6 1.3 21.4 

< 6 000 140 2350 

66.7 1.6 26.1 

2.9 xl 06 

(1994) 

30000 

52.6 

19000 

69.1 

4000 

12.9 

2500 

22.7 

< 500 

5.6 

Materialet fra sydovetføringen inneholder langt mer grovere fraksjoner og sedimenterer 
raskere enn det finfordelte materialet fra Storglomvatnet. Tilførselen fra 
breene rundt Storglomvatnet vil dermed totalt inneholde så mye finfraksjoner at de betyr 
mest for vannkvaliteten i fjorden under en avrenning og nedtappingssituasjon som den vi 
hadde i 1995. I 1994 var målingene i kraftverket ufullstendige. Avsetningene i 
bunnsedimentene i Storglomvatn gir imidlertid grunnlag for et estimat på 30 000 tonn som 
føres frem til kraftstasjonen. Resultatet av de videre beregningene viser da at erosjon og 
utrasninger i de sedimentære avsetningene i Storglomvatnet var av helt dominerende 
betydning for vannkvaliteten i Holandsfjorden og Nordfjorden under denne første 
nedtappingen. Det var også av betydning at isen gikk tidlig og at magasinet ble liggende 
lavt utover i perioden med bre smelting, slik at bidraget fra de to kildene kom samtidig. Når 
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magasinet ble liggende åpent på lav vannstand ble det også eksponert for vind som 
forårsaker erosjon langs strendene og holder erosjonsmateriale i suspensjon. I 1994 gikk 
isen allerede 23 mai, og kraftverket startet 17 juni. Det må derfor antas at det var svært 
mye partikler i suspensjon når kraftverket startet. 

Når vannstanden i magasinet ligger mellom den gamle og den nye HR V på henholdsvis 
520 m o. h. og 585 mo. h. vil det vanligvis ikke forekomme erosjon i bunnsedimentene i 
det tidligere Storglomvatnet. Se skisse fig. 44. Erosjon og utrasing i bunnsedimenter 
starter under den gamle HR V og tiltar sterkt når vannstanden faller mot ny LR V, slik det 
er antydet i .fig. 44. Etter hvert som sedimentene blir erodert vekk og omfordelt, vil 
bidraget fra denne kilden avta som antydet ved kurve 4 i fig. 44. Når vannstanden ligger 
mellom kote 520 og 585, vil det i disse nivåene akkumuleres sedimenter som tilføres fra 
breene. Erosjon i sedimenter avsatt ved høy vannstand vil dermed gi et bidrag når de blir 
liggende i strandsonen. Dette bidraget forventes å bli lite sammenliknet med andre 
sedimentkilder og er anslått til maksimalt 500 tonn! år. 

Tilførselen til kraftstasjonens inntak fra breene rundt Storglomvatnet vil sannsynligvis 
avta på høy vannstand fordi sedimentasjonsveiene blir lengre og det opptrer 
fortynningseffekter. Sedimenttilførselen fra breer er derfor antatt å avta noe mot høyere 
vannstand slik det er skissert i fig. 44. Vannkvaliteten i fjorden vil dermed forventes å bli 
bedre, men sedimenttilførselen fra sydoverføringen vil få en økt betydning relativt til de 
øvrige sedimentkilder. Under den første tiden magasinet blir fylt opp til HR V vil breene 
kalve tilbake og det vil da i en periode tilføres mer materiale fra denne kilden. 

Som en oppsummering kan det konkluderes med at erosjon i bunnsedimentene var den 
dominerende årsak til den sterke blakkingen av Holandsfjorden og Nordfjorden sommeren 
1994. Den sene fyllingen var også av betydning, slik at partikkelkonsentrasjonen i fjorden 
i en periode ble tilført fra breene og fra erosjonsmateriale langs breddene på samme tid. 

En liknende situasjon vil opptre hver gang magasinet tappes ned på denne måten. 
Sannsynligvis vil det forekomme forholdsvis sjelden. Tidspunktet for når isen går, har 
betydning for hvor omfattende erosjonen i bunnsedimentene vil bli i slike situasjoner. 
Erosjonen kan bli mer omfattende hvis magasinet blir liggende nedtappet lenge under 
sommerforhold. 

Sedimenttilførselen fra breene rundt Storglomvatn fører imidlertid til en permanent økning 
av sedimentkonsentrasjonen i Nordfjorden og Holandsfjorden i forhold til den naturlige 
situasjonen før utbygging. I denne sammenhengen bør en merke seg at de 
partikkelkonsentrasjonene som ble målt i vannprøvene i Storglomvatn i 1995 på opp mot 
70 mg! l, er svært høye sammenliknet med andre innsjøer av samme type i Norge. 



HRV 585 
m 580 

570 

560 

550 

540 

530 

520 

510 

500 

490 

480 

470 

'I • 
I I 
I I 

• I" ". I" ";'';'44 
::: : 

: : ! i -_ ...... 
• I I' 
• ,J • t 

• I" ... , · .... .. • • I 

' ..... 
!.: '1 t 
"., .. . , .. 

..:...:...:-:. 
• • I • 
• I •• .... .... 
... • J , 

•• t1" ........ op ... . : . 
··i/,· ... j. t • 

:,~ : 

73 

STORGLOMVATN 
Magasin- og arealkurve 
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Figur 44. A: Magasinkurve (I) og arealkurve (2) for Storglomvatn. 
B: Skisse av hvordan vannstanden antas å innvirke på sedimenttilførselen til 
kraftverkets inntak. Kurvene (3) og (4) representerer henholdsvis forholdene 
under første og etterfølgende nedtappinger. 
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