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SAMMENDRAG 
Denne rapporten omhandler resultater fra sedimenttransportundersøkelser i et 
vassdrag fra en østvendt breutløper av Langfjordjøkulen i Finnmark. Vassdraget 
som er ca. 3 km. langt har utløp i Langfjorden. Undersøkelsene ble gjennomført 
i Arene1989~1995 som en del av et større prosjekt som omfattet avløpsstudier 
og glasiologiske undersøkelser.Prosjektet ble vesentlig finansiert av FoU midler. 
Hoveddelen av undersøkelsene har bestAtt i mAling av sedimenttransporten(suspen~ 
sjonsmateriale) i breelva ved en stasjon som ble opprettet ca 700 m fra bre- . 
fronten~ 
Avløpet ble registrert ved utløpet av Førstevann og periodevis i Andre og 
Tredjevann. Avløpet i selve breelva er teoretisk beregnet ut fra disse data, 
d~ denne ikke har hatt direkte registreringer~Det er resultater fra dis~e be
regnlngene som er benyttet ~ed beregning av sedimentvolum. 
Avløps o~ sedimenttransportmålingene viser følgende resultater for totalt avløp 
i mill :m ,sedimenttransportvolum i tonn av uorganisk og organisk materiale 
i Arene 1989...;1995 

AR Obs. periode Avl øp mi 11 m3 Uorganisk tonn Organisk tonn 
døgn 

1989 64 8,2 409 24 
1990 97 16,8 945 37 
1991 98 16,3 3226 67 
1992 107 20,2 2327 87 
1993 89 14,9 2249 64 
1994 112 21,9 2949 85 
1995 84 23,2 4043 131 

Det er betydlig reduksjon i sedimentkonsentrasjonene fra brefronten og ned 
til Langfjorden. Sedimenttransportvolum beregnet ut fra daglige prøver i bre
elva nede ved fjorden i tidsrommet 27.04-17.10 1994 viser 276 tonn uorganisk 
(minerogent) materiale og 46 tonn organisk. Sammenliknbar periode ved sedi
~entstasjonen viser at sA meget som ca 90% av det som registreres der sedimen
terer pA veien ned til sjøen, vesentlig i Andrevann og på elvesletta mellom 
breen og sedimentstasjonen. 
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Omslagsbilde: Brearmen av Langfjordjøkulen hvor massebalansemålingene har 
blitt utført og breelva hvor sedimentstasjonen var plassert 

Foto: Hans Christian Olsen 
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1. INNLEDNING 

Inntil 1989 var breer i Skomen ved Narvik det nordligste breområde hvor systematiske 
sedimenttransportundersøkelser og massebalansemålinger var blitt utført på det norske 
fastlandet. 

Hvordan breene og de glasiohydrologiske forholdene i de nordligste områdene av Nord-Norge 
har utviklet seg, har derfor vært lite kjent og det var lenge et ønske om å komme i gang med 
målinger i et breområde i denne del av landet, innbefattet målinger av massebalanse, 
sedimenttransport, brebevegelse, istykkeiser, erosjon og sammenliknende avløpsrnålinger 
mellom bredekte og brefrie felt. 

I 1988 ble det bevilget midler fra NVE's FoU-program "Vassdragsdrift". Disse ble benyttet til 
et forprosjekt som omfattet befaringer og vurderinger 'av hvilket breområde som skulle velges. 
Ut fra en totalvurdering av både faglige og praktiske kriterier falt valget på en brearm av 
Langfjordjøkulen i Loppa kommune i Finnmark, 

Langfjordjøkulen er en kåpebre med en stor østvendt brearm som dekker høydenivåene 
mellom 1060 m.o.h. og til ca 300 m.o.h. I det nedenforliggende vassdraget, som har avløp til 
Langfjorden, har en avløpsstasjon vært i drift siden 1980, nr 211.1 Langfjordhamn (tidligere 
nr 2324-0). 
Etter denne forundersøkelsen ble det våren 1989 igangsatt massebalansemålinger på denne 
brearmen, og på ettersommeren sedimenttransportmålinger i elva fra denne. 
A vløpsmålinger fra Andre og Tredjevann ble igangsatt i tillegg til den allerede eksisterende 
stasjon ved utløpet av Førstevann. Massebalansemålingene ble avsluttet i 1993, men 
gjenopptatt i 1996. Sedimenttransportmålingene med midler fra FoU ble avsluttet høsten 
1995. 

Fullstendige måleserier for sedimenttransporten omfatter årene 1990 - 95, da målingene først 
kom i gang i august 1989, et relativt kort tidsrom for å fange opp variasjoner i 
material transporten i et brevassdrag. 

Feltobservatører har vært Henry Hansen (89 - 92) og Oddvar Nilsen (93 - 95). Foruten Roger 
Sværd og Viggo Moe (VRN) har Truls Bønsnes (HM) bearbeidet avløpsdata fra feltet. Hans 
Chr. Olsen har vært prosjektleder for sedimentprogrammet. 
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Fig. 1 Kartutsnitt (M-711 0ksfjordjøkulen 1935 Il) for området omkring Langfjordjøkulen, 
Finnmark. 
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2. HYDROLOGI 

2.1 NEDBØRFELTET 

Det totale nedbørfelt som drenerer til Wnnigrafstasjon nr. 211.1 (Fig 36. ) 
(tidligere nr. 2324 Langfjordhamn) ved utløpet av Førstevann, er 13,35 km2 merket A-B-C-D 
og E på kart i fig 2. Avløpet domineres av smeltevann fra den 3,80 krn2 store østyendte 
brearmen av LangfjordjØkulen, som drenerer til Andrevann. Breen har gjennom lang tid , gått 
kraftig tilbake og denne brearmen hadde i 1976 et areal på 4,56 krn2

• 

Nedbørfeltet til sedimentmålestasjonen merket A og B er 6,34 krn2 og utgjør 51 % av totalfeltet 
og har en breprosent på 6,0. 
Den brefrie delen som' drenerer til Førstevann (C) er 1,18 km2

, til Andrevann (D) 1,49 krn
2

, 

til Tredjevann (E) 4,34 krn2 og til sedimentstasjonen (A) 2,54 krn2 

Nedbørfeltet mellom lirnnigrafstasjon 211.1 og elvas utlØp i Langfjorden er 1,35 krn
2 

og det 
totale feltet til fjorden er 14,70 krn2

, med en breprosent på ca. 27%. De tre vannene i feltet 
utgjør 0,72 krn2 og gir en sjøprosent på 5,4 i felt tillimnigraf 211.1 . I felt C er sjøprosenten 
26,6%, i felt D 9,4%,og i felt E 6,2%. 
Området har et maritimt klima, med relativt mye nedbør. 
Snøsmeltingen starter vanligvis ikke før i siste halvdel av mai og pennanent frost tar vanligvis 
til midt i oktober. 

1062m 

~ Llmnlgralstasjon 

o 1 Kilometer 
1-1 --~--11 

Fig 2. Totalt nedbørfelt til avløpsstasjon 211.1 og de ulike delfelt. 
A: Brefritt felt til sedimentstasjon B: Delfelt av Langfjordjøkulen. 
C: Brefritt felt til Førstevann D: Brefritt felt til Andrevann 
E: Brefritt felt som drenerer til Tredjevann 
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2.2 VANNFØRINGSBEREGNINGER I BREELVA VED SEDIMENTSTASJONEN 

I fig 2 er vist de ulike delfeltene til de tre stasjonene. Stasjon nr. 211.1, Langfjordhamn, 
ved utløpet av Førstevann, måler hele feltet på 14,36 km2, område A, B, C, D og E. 
Stasjon nr. 211.2 ved utløpet av Andrevann måler område A, B, D og E og stasjon nr. 211.3, 
Tredjevann, måler kun vannfØringen idelfelt E.ljanuar - 97 ble det utført en. 
teoretisk beregning av vannføringen i selve breelva (delfelt A og B), utfra alle tilgjengelige 
data. 
I korthet gikk dette ut på å redusere vannføringen ved st.nr. 211.2, Andrevann, ved å trekke 
spesifIkk vannføring for område D og E fra vannføringen som måles ved se nr. 211.2. 
SpesifIkk vannfØring for område Dog E er beregnet ved å dividere vannføringen ved 
st.nr. 211.3, Tredjevann, på arealet i delfeltet, dvs. område E. Deretter er denne verdien 
multiplisert med arealet til område D + E og trukket ifra vannføringen ved stnr. 211.2, 
Andrevann. I denne vurderingen antas det at spesifIkk vannføring for område E også er 
representativ for område D. 
Ut fra disse beregningene ble totalavløpet ved sedimentmålestasjonen i breelva, 
(her kalt st.nr.21 lA) i de ulike observasjonsperiodene i årene 1989 - 1995 beregnet å være 
ca. 18·% lavere enn avløpet ved st.nr.211.1 som tidligere er benyttet til 
sedimentvolumberegningene. Tabell l. 

1989 9,85 8,17 1,68 17, l 

1990 19,16 '16,80 2,36 12,3 

1991 21,15 16,31 4,84 22,9 

1992 23,03 20,22 3,31 14,4 

1993 29,90 14,94 14,96 50.0 

1994 24,21 22,05 2,16 8,9 

1995 23,31 23,22 0,09 0,4 

Tabell l Totalavløp mill m3 i observasjonsperioden (for sedimenttransport) ved st.nr. 211.1 
Førstevann og beregnet avløp i breelva ved sedimentmålestasjonen st.nr. 211.4. 
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3. MÅLESTASJON OG MÅLEMETODIKK 

Sedimentmålestasjonen ble plassert på nordsiden av breelva mellom Andrevann og breen, 
ca. 700 m fra brefronten. Fig 3 og 4. Stasjonen ble instrumentert med en automatisk 
vannprøvetaker, type Isco - 2900 som kan ta inntil 24 enkeltprøver med et maksimalt volum på 
500 ml. 
PrØvene ble pumpet opp gjennom en 3,6 m lang plastslange med en løftehøyde på 3 m. 
Materiale til kornfordelingsanalyse ble pumpet opp via en separat slange med egen pumpe. 
Periodevi~ i enkelte år har kornfordelingsprøvene blitt tatt manuelt p.g.a. tekniske problemer 
med pumpa. 
På grunn av raske endringer i vannføringen og prøvetakerens følsomhet med hensyn til 
vannstand og derved løftehøyde, har prøvevolumet i perioden ligget under 500 ml og i kortere 
perioder under både 400 og 300 ml. Normalt har det vært en prøvefrekvens på 4 prØver i 
døgnet, men selve tidspunktet har variert noe. Prøvevolum til kornfordelingsprøver av 
suspensjonsmaterialet var i perioden 89 - 91 på 80 1. Fra sesongen 1992 ble dette redusert til 
451. 
PrØver fra automatprøvetakeren har blitt fIltrert ved feltlaboratoriet i observasjonshytta, mens 

komfordelingsprøvene har blitt fIltrert ved HM's laboratorium i Oslo. 

4. LABORATORIEANALYSER 

Analyse av suspensjonsmaterialet for volumberegninger og komfordelingsanalyse, er utført 
etter standard prosedyre ved HM's sedimentlaboratorium (Bogen og Haugsnæs 1988). 
Beregningene av sedimentvolum i kgls er utført etter relasjonene Os = C X Q 3 

der C = partikkelkonsentrasjonen i gIl og Q = vannføring m3/s . 
Dataprogrammet benyttet i beregningene interpolerer lineært mellom 
prøvetakingstidspunktene. Dette gjelder også for sedimentkonsentrasjonen. Dette medfører at 
midlere dØgnlig konsentrasjon, månedsmiddel og middel for sesongen ikke er identisk med det 
faktiske middelet av de prøver som er tatt. 
I de tilfellene hvor det bare er tatt en prØve pr. døgn, blir denne ansett som representativ for 
dØgnet. Dersom data mangler for en periode, er komplettering utført ved enkle 
regresjonsanalyser eller beregninger ved interpolasjon. 
Diagram som viser sedimentkonsentrasjoner, angir momentant målte verdier, 
mens sedimentvolumene er beregnet på _grunnlag av interpollasjon mellom verdiene. 
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Fig. 3 Sedimentstasjonen i breelva, ca. 700 m fra fronten av Langfjordjøkulen. 
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Fig. 4. Kartutsnitt M-711 (1735 Il) som viser beliggenheten av sedimentmålestasjonen (iscostasjon) 
(1989 - 95) og stasjon for manuell prøvetaking (1994) samt avløpsstasjonene. Brefrontens posisjon 
mellom 1946 og 1995 inntegnet. 
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5. SEDIMENTTRANSPORT 

5.1 SEDIMENTTRANSPORT 1989 

Observasjonssesongen varte fra 8 august til 10 oktober (64 døgn). Totalt avløp ble målt og 
beregnet til 8,17 mill m3• Total minerogen suspensjonstransport ble målt til 408,7 tonn og 
organisk transport til 23,5 tonn. Tidligere beregninger viste 514,7 tonn minerogent og 28,5 
tonn organisk materiale (VHB-Notat nr. 30.90). Reduksjonen er på henholdsvis 21 og 17,5%. 
Midlere minerogen døgntransport var 6,4 tonn og for organisk 0,37 tonn for hele 
målesesongen. Størst minerogen transport over et døgn var 43 tonn den 22.09 og for organisk 
materiale 1,3 tonn den 10.08. Midlere minerogen sedimentkonsentrasjon for hele sesongen var 
50 mg/1 og for organisk 2,9 mg/l. Høyeste døgnmiddelkonsentrasjon var for minerogent 
materiale 219,6 mg/l den 13 september og for organisk materiale 6,6 mg/l samme dag. Høyeste 
regi<;trerte enkeltkonsentrasjon inntraff den 21.09 med 350 mg/l. 
Størst døgnavløp er beregnet til 0,418 mill m3 på sesongens første observasjonsdag den 
8 august, men p.g.a. beskjeden sedimentkonsentrasjon var sedimenttransporten dette dØgnet 
bare 13,8 tonn minerogent materiale. 
Fram til l september var sedimentkonsentrasjonene forbausende lave for minerogent materiale. 
Vannføringen i denne perioden er imidlertid forholdsvis stor, slik at transportvolumene likevel 
blir relativt høye. I observasjonssesongens første 16 døgn ble det målt 216,5 tonn, ca. 53% av 
sesongens totale minerogene suspensjonstransport, og bare på de første 6 dØgn ca. 30% av 
total transport. 13 dØgn hadde transportvolum av uorganisk materiale over 10 tonn og 5 døgn 
hadde transportvolum av organisk materiale over l tonn. 
Som fig 5 og 6 viser er det en tydelig faseforskyvning mellom vannføring og 
sedimentkonsentrasjon idet maksimal konsentrasjonen kommer godt i forkant av 
vannføringstoppene. 

HIN! 

JULI 

Aue; 24 4,69 0,20 229.84 9.577 49,05 13,00 0.542 

SEPT 30 3.17 O, Il 176.67 5.889 55.80 9.86 0.329 

OKT 10 0,32 0,03 2.16 0.216 6.78 0.65 0.065 

TOT 64 8.17 0.13 408.67 6.385 50.02 23.51 0.367 

2,77 

3.11 

2.03 

2.88 

Tabell 2 Vannføring (mill m3) registrert og beregnet og transportvolum (tonn) av minerogent 
og organisk materiale samt sedimentkonsentrasjoner (mgIl) målt i Langfjordbreelv i 
observasjonsperioden 8 august - 10 oktober 1989. 
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LANGFJORDJØKUL 1989 
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Fig. 5 A: Vannføring m3/s (døgnmiddel) og konsentrasjon mg/l av minerogent 
suspensjonsmateriale og B: Vannføring m3/s og transportvolum (tonn/døgn) i 
observasjonsperioden 08.08-10.10 1989. 
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Vannføring Sedimenlkonsenlrasjon 
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Fig. 6 A: Vannføring (m3/s) (døgnmiddel) og konsentrasjon av organisk suspensjonsmateriale 
og B: Vannføring m3/s og transportvolum (tonn/døgn) 08.08-10.10 1989. 
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5.2 SEDIMENTTRANSPORT 1990 

Observasjonssesongen varte fra 16 juli til 20 oktober (97 døgn). Totalt avløp ble målt og 
beregnet til 16,8 mill m3

• Total minerogen suspensjonstransport ble målt til 945,3 tonn og 
organisk transport til 37 ,2 tonn. Tidligere beregninger (H.M - Notat nr. 1/92) viste 1009 tonn 
minerogent og 40 tonn organisk materiale, en reduksjon i volumene på henholdsvis 6,3% og 
7%. 
Midlere minerogen døgntransport var 9,7 tonn og for organi,:>k 0,38 tonn for hele 
observasjonssesongen. Størst minerogen transport over et døgn var 97 ,5 tonn den 17.08 og for 
organisk materiale 2,2 tonn samme døgn. Midlere minerogen sedimentkonsentrasjon var 
56,3 mg/l og for organi"k 2,2 mgll. Høyest døgnmiddelkonsentrasjon var for minerogent 
materiale 456,6 mg/l den 14.10. Denne konsentrasjonen inntraff på en beskjeden vannføring på 
ca. l m3/s og var omtrent dobbelt så stor som sesongens nest høyeste den 14.08 på 231 mgll 
ved en vannføring på ca. 3,3 m3/s. Høyeste registrerte sedimentkonsentrasjon var samme dato 
med 765 mg/l. Høyest døgnrniddelkonsentrasjon for organisk materiale var også den 14.10 
med 14,9 mg/l. Størst døgnavløp er målt og beregnet til 0,481 mill m3 den 18.08. 
Fram til 26.07 ble avløpet målt til 3,388 mill m3 som tilsvarer ca. 20 % av 
observasjonsperiodens totalavløp og i samme periode ble det målt 207,6 tonn minerogent 
materiale som tilsvarer ca. 22% av sesongens totalvolum. Ca. 40% av observasjonssesongens 
minerogene transport ble registrert mellom 14 og 20.08 som følge av høye konsentrasjoner 
(ca. 135 mg/l i snitt). Ca. 17% av totalavløpet ble registrert i samme periode. 5 døgn hadde 
minerogent transportvolum over 50 tonn, 10 døgn over 30 tonn, 13 døgn over 20 tonn og 
25 døgn over 10 tonn. 9 døgn hadde transportvolum av organi':>k materiale over l tonn. 
Tabell 3 og fig . 7 og 8. 

JUNI 

JULI 16 4,70 0,29 253,32 15,832 53,88 8,27 0,517 1,76 

Alle; 31 8, 12 0,26 542,03 17,485 66,76 21 ,64 0,698 2,67 

SEPT 30 3,33 0, Il 77,72 2,591 23,30 4,54 0,151 1,36 

OKT 20 0,64 0,03 77,20 3,610 112,40 2,72 0,136 4,23 

TOT 97 16,80 0,17 945,26 9,745 56,27 37, 17 0,383 2,21 

Tabell 3 Vannføring (mill m3
) registrert og beregnet og transportvolum (tonn) av minerogent 

og organisk materiale samt sedimentkonsentrasjoner (mg/l) målt i Langfjordbreelv i 
observasjonsperioden 16.07 - 20.10 1990. 
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LANGFJORDJØKUL 1990 
Sedimentkonsentrasion Vannføring 
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Fig 7 A: Vannføring m3/s (døgnmiddel) og ko nsentrasjo n mg/l av minerogent materiale og 
B: vannføring (m3/s) (døgnmiddel) og transportvo lum tonn/dØgn i observasjo nsperioden 
16.07 - 20. 10 1990. 
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Fig 8 A: Vannføring (m3/s) (døgnmiddel) og konsentrasjon (mg/l) av organisk materiale og 
B: Vannføring (m3/s) (døgnmiddel) og transportvolum (tonn/døgn) i observasjonsperioden 
16.07-20. 10' 1990. 
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5.3 SEDIMENTTRANSPORT 1991 

Observasjonssesongen varte fra 6 juli til Il oktober (98 døgn). Totalt avløp er målt og 
beregnet til 16,3 mill m3 • Total minerogen suspensjonstransport ble målt til 3225,6 tonn og 
organisk transport til 66,9 tonn. Tidligere beregninger viste henholdsvio; 3691,2 tonn og 
75,9 tonn, en reduksjon på 12,6 % og '11,9 %. 
Midlere minerogen døgntransport var 32,9 tonn og for organisk materiale 0,68 tonn. Størst 
minerogen transport over et dØgn var 241 tonn den 30.07 og høyest organisk transport 
3,9 tonn samme døgn. 
Midlere minerogen sedimentkonsentrasjon, var 197,8 mgll og for organisk 4, l mg/l. HØyest 
døgnmiddelkonsentrasjon ble for både minerogent og organisk materiale også målt den 
30.07, med henholdsvis 511,7 mg/log 8,4 mg/l. Disse høye konsentrasjonene falt forøvrig 
sammen med observasjonssesongens største døgnavløp på 0,471 m3 vann. Høyeste registrerte 
enkeltkonsentrasjon inntraff den 03.09 med 990 mgll. 
Fram til 8 september lå sedimentkonsentrasjonen for uorganisk materiale godt over 100 mg/l, 
og i korte perioder over både 2 og 300 mgll, og denne sesongen skiller seg derfor vesentlig fra 
1990 hvor konsentrasjonen jevnt over lå godt under 100 mg/log i store deler av sesongen 
under 50 mgll. Det bemerkelsesverdige er at vannføringen disse to sesongene var omtrent den 
samme, med et totalavløp på ca. 16 mill m3 og et midlere døgnavløp på ca. 0,17 mill m3• 

Ca. 50 % av observasjonssesongens minerogene transport ble målt i løpet av 4 perioder på 
tilsammen 14 dØgn. I de samme perioder ble avløpet målt til ca. 29 % av sesongens totalavløp. 
6 døgn hadde minerogent transportvolum over 100 tonn, 19 døgn over50 tonn og 38 dØgn 
over 30 tonn. Den organiske sedimenttransporten lå jevnt over på ca. 0;5 tonn i døgnet fram til 
04.09 og 5 døgn hadde transportvolum over 2 tonn og hele 23 døgn over l tonn. 
Tabell 4 og fig. 9 og 10. 

JULI 26 6,93 0,27 1735,36 66,745 250,29 31,29 1,204 4,51 

AllG 31 6,19 0,20 1074,88 34,674 173,65 24,43 0,788 3,95 

SEPT 30 2,73 0,09 394,99 13,166 144,53 10,43 0,347 3,81 

OKT I l 0,45 0,04 20,33 1,848 44,85 0,75 0,068 1,65 

TaT 98 16,31 0,17 3225,56 32,914 197,77 66,89 0,683 4,10 

Tabell 4 Vannføring (mill m3) registrert og beregnet og transportvolum (tonn) av minerogent 
og organisk materiale samt sedimentkonsentrasjoner (mgIl) målt i Langfjordbreelv i 
observasjonsperioden 06.07 - I l. 10.91 ' 
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Fig 9 A: Vannføring (m3/s) (døgnmiddel) og konsentrasjon (mglI) av minerogent materiale og 
B: Vannføring m3/s (dØgnmiddel) og transportvolum (tonn/dØgn) i observasjonsperioden 
06.07 - 11.10.91 
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Fig 10 A: Vannføring (m3/s) (døgnmiddel) og konsentrasjon (mgll) av organisk materiale og 
B: Vannføring m3/s (døgnmiddel) og transportvolum (tonn/døgn) i observasjonsperioden 
06.07 - 11.10.91 
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5.4 SEDIMENTTRANSPORT1992 

Observasjonssesongen startet 24 juni og ble avsluttet 8 oktober (107 døgn). Totalt avløp ble 
målt og beregnet til 20,22 mill m3

• Total minerogen sedirnenttransport ble målt til 2327,2 tonn 
og organisk transport til 86,8 tonn. Ti~ligere beregninger viste henholdsvis 2901,5 tonn og 
102,3 tonn, en reduksjon på henholdsvis 24,7 % og 15,2 %. 
Midlere minerogen døgntransport var 21,8 tonn og for organisk 0,81 tonn. Størst minerogen 
transport over et døgn var 531,7 tonn den 23.07 og høyest organisk transport 14,8 tonn 
samme døgn. 
Midlere minerogen sedirnentkonsentrasjon var 115, l mgll og for organisk materiale 4,3 mg/l. 
Høyest døgnmiddelkonsentrasjon ble for både minerogent og organisk materiale også målt den 
23.07 med henholdsvis 962 og 26,8 mg/l. Sesongens høyeste enkeltkonsentrasjon inntraff 
samme dato med 2160 mg/l. 
Dette døgnet hadde også desidert størst avløp i observasjonssesongen, med 0,553 mill m3

• 

Hele 1464 tonn eller ca. 63 % av observasjonssesongens totale uorganiske sedirnenttransport 
ble målt mellom 22 juli og 9 august. Bare den 23 og 24 juli ble det registrert et transportvolum 
på hele 741 tonn (ca. 32 % av totaltransporten). I samme tidsrom ble avløpet målt og beregnet 
til ca. 30 % av totalt avløp i observasjonssesongen. 
Etter midten av august var sedirnenttransporten lav, bortsett fra de fire første dagene av 
september da det ble registrert ca. 180 tonn uorganisk materiale. Utenom dette ble det målt 
bare ca. 360 tonn eller ca. 16 % av total minerogen sedirnenttransport. 
Av sesongens 107 døgn ble det i 4 døgn målt uorganisk transport over 100 tonn, 9 døgn over 
50 tonn, 11 døgn over 30 tonn, 25 døgn over 20 tonn og 38 døgn over 10 tonn. 
Transporten av organisk materiale var langt større enn tidligere med 0,87 tonn i snitt i 
observasjonssesongen. Dette er hele 80 % høyere enn snittet for de tre foregående sesongene. 
Den 23.07 ble det målt hele 14,8 tonn organisk materiale. Totalt hadde 4 døgn transportvolum 
over 4 tonn, 6 døgn over 2 tonn og hele 20 døgn over l tonn. 
Tabell 5 og fig. Il og 12. 

JUNI 7 1,28 0,18 72,49 10,355 56,61 3,28 0,469 2,56 

JULI 31 7,81 0,25 1365,96 44,063 174,84 42,77 1,380 5,47 

A\.IG 31 5,74 0,19 478,14 15,424 83,30 24,90 0,803 4,34 

SEPT 30 4,37 0,15 375,17 12,506 85,75 14,15 0,472 3,24 

OKT 8 1,02 0,13 35,48 4,435 34,94 1,71 0,213 1,68 

TaT 107 20,22 0,19 2327,24 21,750 115,07 86,81 0,811 4,29 

Tabell 5. Vannføring (mill m)) registrert og beregnet og transportvolum (tonn) av minerogent 
og organisk materiale samt sedimentkonsentrasjoner (nigIl) målt i Langfjordbreelv i 
observasjonsperioden 24.06 - 08 .10.92. 
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Fig 11 A: Vannføring (m3/s) (døgnmiddel) og konsentrasjon (mgll) av minerogent materiale og 
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Fig 12 A: Vannføring (mJ/s) (døgnmiddel) og konsentrasjon (mg/l) av organisk materiale og 
B: Vannføring m3/s (døgnmiddel) og transportvolum (tonn/døgn) i observasjonsperioden 
24.06 - 08.10.92. 
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5.5 SEDIMENTTRANSPORT 1993 

Observasjonssesongen startet 10 juli og ble avsluttet 6 oktober (89døgn). Totalt avlØp ble målt 
og beregnet til 14,94 mill m3• Total minerogen sedimenttransport ble målt til 2248,9 tonn og 
organisk transport til 64,4 tonn. Midl~re minerogen transport var 25,3 tonn i dØgnet og 
organi'ik 0,720 tonn for hele observasjonssesongen. Størst minerogen transport over et døgn 
var 214,9 tonn den 12.08 og størst organisk transport 5,5 tonn samme dato. Dette døgnet 
hadde også størst avløp med 0,597 mill m3• 

Midlere minerogen sedimentkonsentrasjon i observasjonssesongen var 150,6 mgll og for 
organi'ik 4,3 mgll. 
Høyest døgnmiddelkonsentrasjon var for minerogent materiale 478,5 mgll den 27.07 og for 
organisk 10,6 mgll samme døgn. Høyeste registrerte konsentrasjon var samme dato med 
679 mg/l. 
Mesteparten (ca. 94 %) av observasjonssesongens minerogene sedimenttransport ble målt fram 
til 20.08. I tre perioder i dette tidsrommet, på tilsammen 14 døgn (10-15.07, 26-28.07 og 
10-14.08), ble det målt 1347 tonn materiale som utgjør 60 % av hele sesongens minerogene 
transport. 
Av observasjonssesongens 89 døgn ble det i bare et døgn målt transportvolum over 200 tonn 
(12.08).5 døgn hadde transport over 100 tonn, 10 døgn over 50 tonn, 24 døgn over 30 tonn, 
36 døgn over 20 tonn og 42 døgn over 10 tonn. 
Den organiske sedimenttransporten oversteg 5 tonn en gang (12.08). 5 døgn hadde 
transportvolum over 2 tonn og i 23 døgn var transporten over l tonn. Etter 20.08 var 
transporten svært lav og oversteg aldri l tonn. 
Tabell 6 og fig. 13 og 14. 

JUNI 

JULI 22 6,45 0,29 1214,44 55,202 188,23 32,69 1,486 

AUG 31 6,44 0,21 961,07 31,002 149,16 27,29 0,880 

SEPT 30 1,48 0,05 43,50 1,450 29,31 2,61 0,087 

OKT 6 0,56 0,09 29,87 4,978 53,74 1,53 0,255 

TOT 89 14,94 0,17 2248,88 25,268 150,57 64,12 0,720 

5,07 

4,23 

1,76 

2,75 

4,29 

Tabell 6 Vannføring (mill m3) registrert og beregnet for Langfjordbreelv og transportvolum 
(tonn) av minerogent (uorganisk materiale) og organisk materiale, samt 
sedimentkonsentrasjoner (mg/l) målt i observasjonssesongen 10.07 - 06.10.93. 
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LANGFJORDJØKUL 1993 
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Fig 13 A: Vannføring (m3/s) (døgnmidde1) og konsentrasjon (mgIl) av minerogent materiale og 
B: Vannføring m3/s (døgnnmiddel) og transportvolum (tonn/døgn) i observasjonsperioden 
10.07 - 06.10.93. 
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5.6 SEDIMENTTRANSPORT 1994 

Observasjonssesongen startet 11 juni og ble avsluttet 30 september (112 døgn). Totalt avløp 
ble målt og beregnet til 21,86 mill m3• Total minerogen sedimenttransport ble målt til 
2949,1 tonn, og organisk transport til 85,4 tonn. 
Midlere minerogen døgntransport var 26,3 tonn, og for organisk materiale 0,76 tonn. Størst 
minerogen transport over et døgn var 115,2 tonn den 28.07 og størst organisk transport 
3,4 tonn den 03.08. 
Midlere minerogen sedirnentkonsentrasjon var 134,9 mg/l og for organisk 3,9 mg/l. Høyest 
døgnmiddelkonsentrasjon var 434 mg/l den 28.08, men p.g.a. beskjeden vannføring var 
transportvolumet dette døgnet bare 87 tonn. Høyeste konsentrasjon som ble registrert var 
547 mg/l den 28.07. 
Størst døgnavløp 0,561 mill m3 inntraff 16.07, men minerogen sedimentkonsentrasjon var 
relativt lav dette døgnet. 
Fram til Il juli var det lave sedimentkonsentrasjoner og transport. I perioden videre fram til 
ca. 8 august var det jevnt økende vannføring og økende konsentrasjoner og transport. 
Etter 8 august gikk vannføringen jevnt nedover fra ca. 5 m3/s til 2 Y2 m3 den 10.08. Selv om 
vannføringen fortsatte å synke inntraff nå en økning i sedimentkonsentrasjonen fra ca. 100 mg/l 
til i snitt ca. 270 mg/l fram til ca. 07.09. 
Også helt på slutten av sesongen mellom 19.09 og 25.09 var konsentrasjonen høyere sett i 
relasjon til vannføringen som i denne perioden ikke oversteg 1,5 m3/s. Generelt kan en si at 
observasjonsesongen er preget av er jevnt høye konsentrasjoner etter midten av juli. Av 
sesongens totale minerogene sedimentvolum ble ca. 56 % målt i august. 
Totalt hadde 3 dØgn transportvolum over 100 tonn, 18 døgn over 50 tonn, 40 døgn over 30 
tonn og 73 døgn over 10 tonn. 
Konsentrasjoner og transport av organisk materiale følger omtrent samme trend som uorganisk 
fram til ca. 18 august, men viser en merkbar nedgang på synkende vannføring etter denne dato. 
Tre døgn hadde transportvolum over 3 tonn, 8 døgn over 2 tonn og hele 39 døgn hadde 
transport over l tonn. 
Tabell 7 og fig. 150g 16. 

JUNI 20 1,38 0,07 74,39 3,719 53,86 2,19 0,109 1,58 

JULI 31 9,47 0,31 721,27 23,267 76,17 29,94 0,966 3,16 

Aun 31 8,04 0,26 1639,94 52,901 203,91 45,09 1,455 5,61 

SEPT 30 2,96 0,10 513,54 17,118 173,36 8,14 0,271 2,75 

TOT 112 21,86 0,20 2949,13 26,332 134,94 85,36 0,762 3,91 

Tabell 7. Vannføring (mill m3) registrert og beregnet og transportvolum (tonn) av minerogent 
og organisk materiale samt sedimentkonsentrasjoner (mg/l) målt i Langfjordbreelv i 
observasjonsperioden 11.06 - 30.09.94. 
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Fig 15 A: Vannføring (m3/s) (døgnrniddel) og konsentrasjon (mgll) av minerogent materiale og 
B: Vannføring m3/s (dØgnnrniddel) og transportvolum (tonn/dØgn) i observasjonsperioden 
11.06 - 30.09.94 
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5.7 SEDIMENTTRANSPORT 1995 

Observasjonssesongen kom ikke i gang før 9 juli. 
Observasjonene ble avsluttet 30 september (84 døgn) . Dette er 16 døgn mindre enn snittet for 
de 5 foregående observasjonssesonger. 
Totalt avløp ble målt og beregnet til 23,22 mill m3

. Total minerogen sedimenttransport ble målt 
til 4042,7 tonn og organisk transport til 131,1 tonn. 
Midlere minerogen døgntransport var 48,1 tonn, og for organisk 1,56 tonn. Størst minerogen 
transport over et døgn var 234,1 tonn den 19.08 og størst organisk transport 5,5 tonn samme 
døgn. Midlere minerogen sedimentkonsentrasjon var 174,1 mgll og for organisk materiale 
5,65 mg/l. 
Høyeste sedimentkonsentrasjon som ble registrert var 445,9 mg/l,målt under flom 18.08. Dette 
døgnet hadde også høyeste middelkonsentrasjon av minerogent materiale med 362 mg/l. Størst 
døgnavløp inntraff under samme flom 19.08 med 0,788 mill m3

, med maksimal vannføring på 
9;57 m3/s kl. 1500

• Denne vannføringen er den største som er målt siden observasjonene startet 
i 1989. Sesongens midlere avløp i døgnet på 0,28 mill m3 er hele 55 % høyere enn 
gjennomsnittet for både de fire og fem foregående sesonger (1990 - 1994) og (1991 -1994). 
Når det gjelder midlere minerogen døgntransport ligger 95-sesongen hele 107 % høyere enn 
snittet i perioden 90 - 94. Sammenliknes de fIre foregående år, ligger 95-sesongen ca. 82 % 
høyere, og sammenliknet med 1991 , som hadde størst transportvolum av tidligere sesonger, 
ligger årets transportvolum ca. 46 % høyere. 
Jevnt over var sedimentkonsentrasjonen over 100 mg/l fram til ca. 8 september og lå også i 
lange perioder mellom 2 og 300 mg/l. Sammen med jevnt høy vannføring ble det i august målt 
hele 2413 tonn, et sedimentvolum som er omtrent 3 o/~ høyere enn gjennomsnittet av 
totaltransporten for de fem foregående observasjonssesongene. Under flommen 18 - 2l.08 ble 
det målt 651 tonn minerogen transport, som tilsvarer ca. 15 % av sesongens totaltransport. 
Transportvolumet i august på 2412 tonn utgjorde hele 60 % av sesongens totaltransport. 
Av sesongens 84 observasjonsdøgn hadde 7 døgn transport over 100 tonn, 35 døgn hadde over 
50 tonn, 57 døgn mer enn 30 tonn og 65 døgn mer enn 10 tonn. 
Også transportvolumet av organisk materiale var betydelig større enn tidligere med drøyt 
131 tonn, hvorav hele 59 % ble målt i august. Sammenliknet med gjennomsnittet for de fem 
foregående observasjonssesonger lå årets sesong hele 93 % høyere. Sammenliknet med de fire 
foregående sesonger, ligger årets volum ca. 74 % høyere. Tabell 8 og fig. 17 og 18. 

JULI 23 8,66 0,38 1136,35 49,407 131,15 42,80 1,861 4,94 

AllG 31 11,55 0,37 2412,58 77,825 208,88 77,31 2,494 6,69 

SEPT 30 3,00 0,10 493,80 16,460 164,34 10,98 0,366 3,65 

TOT 84 23 ,22 0,28 4042,72 48,128 174,11 131 ,09 1,561 5,65 

Tabell8.Vannføring (mill m3
) registrert og beregnet for Langfjordbreelv og transportvolum 

(tonn) av minerogent og organisk materiale, samt sedimentkonsentrasjoner (mg/l) målt i 
observasjonssesongen 09.07 -' 30.09.95. 
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LANGFJORDJØKUL 1995 
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Fig 17 A: Vannføring (m3/s) (døgnmiddel) og konsentrasjon (mg/l) av lrunerogent materiale og 
B: Vannføring m3/s (døgnnmiddel) og transportvolum (tonn/døgn) i observasjonsperioden 
09.07 - 30.09.95. 
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Vannføring m3/s (døgnnmiddel) og beregnet transportvolum (tonn/døgn) i 
observasjonsperioden 09.07 - 30.09.95. 
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6. KORNFORDELINGSANALYSE A V SEDIMENTENE 

6.1 KORNFORDELING AV MATERIALET 1989 

Komfordelingen av suspendert minerogent materiale ble an.alysert i Il prøver i perioden 
08.08-08.10. Fig. 19 Tabell 9. I gjennomsnitt for hele perioden inneholdt materialet 
9,1 % leire, 67,9% silt og 23,0% sand (vesentlig fm og middels sand). Materialet er betydelig 
grovere i siste del av observasjonssesongen da sandinnholdet økte fra ca. 6% i snitt 
til ca. 43%. 
Som det fremgår av fig 19 'har tidspunktet for prøvetakingen fanget opp de fleste 
vannføringsvariasjonene' denne sesongen~ Det ser ikke ut til å være noen spesiell sammenheng 
mellom eksempelvis hØY vannføring ~g høyt sandinnhold, snarere ser det ut til å være motsatt. 

AUG SEP 

Fig 19 Tidspunkt for prøvetaking av materiale til kornfordelingsanalyser (.) sett i relasjon til 
vannføringen m3/s i observasjonssesongen 1989. 

Tabell 9 .. Prosentvis fordeling av leire, silt og sand i materiale fra suspensjonsprøver som ble 
analyset i 1989. 
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6.2 KORNFORDELING AV MATERIALET 1990 

Komfordelingen av suspendert minerogent materiale ble analysert i 16 prØver i perioden 
16.07 - 14.10. Tabell 10 og fig 20. I gjennomsnitt var det 13% leire, 79%silt og 8%sand. 
Materialet inneholder som tabell 10 viser vesentlig materiale i siltfraksjonen og holder seg 
forholdsvis stabilt mellom 75 og 85% uavhengig av endringer i vannføringen. Heller ikke 
innholdet av leire ser ut til å ha noen sammenheng med vannføringen og er relativt konstant 
mellom 10 og 15%. Sandinnholdet er generelt lavt, men varierer noe mer og er faktisk størst 
ved relativt lave vannføringer. 

5 

4 

2 

1-

Vannføring 
m3/s 

o -I 
JUL AUG SEP OKT 

Fig 20 Tidspunktet for prøvetaking av materiale til komfordelingsanalyser (.) sett i relasjon 
til vannføringen m3/s i observasjonssesongen 1990. 

• --., .......... , .... 
II"IIIi· :~ ... ~.,~n~"I;li!11 1 

1617 2,50 IS 78 7 

2217 4,35 10 87 3 

2817 3,05 IS 76 9 

3/8 3,50 IS 77 8 

9/8 2,45 13 84 3 

15/8 3,40 14 83 3 

21/8 3,80 11 80 9 

27/8 1,80 14 80 6 

219 2,65 13 76 11 

8/9 1.75 13 78 9 

14/9 1,20 8 89 3 

20/9 1.90 9 78 13 

26/9 0,45 12 65 23 

2110 0.25 17 76 7 

8/10 0,15 12 74 14 

14/10 0,45 14 79 7 

1617 - 14/10 2.10 11,8 78,8 8,4 

Tabell 10. Prosentvis fordeling av leire, silt og sand i materiale fra suspensjonsprøver som ble 
analysert i 1990 sesongen. 
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6.3 KORNFORDELING AV MATERIALE 1991 

Komfordelingen av suspendert materiale ble analysert i Il prØver i perioden 
06.07 - 21.09 1991. Fig 21 og tabell Il. 
I gjennomsnitt inneholdt materialet ca. 12 % leire, 73 % silt og 15 % fmsand. 
Materialet inneholder nesten dobbelt så mye sand som i 1990, men likevel vesentlig mindre 
enn i 1989. . 
Som det fremgår av fig ·21. . har tidspunktene for prøvetaking truffet dårlig med hensyn til å få 
representert ulike vannføringer, idet ingen av sesongens tre høyeste vannføringer er dekket 
med prøver. 

Vannføring 

m3/s 

JUL AUG SEP 

Fig 2l. Tidspunkt for prøvetaking av materiale til kornfordelingsanalyser (.) sett i relasjon til 
vannføringen i observajonssesongen 1991 . 

05.08 615 

24.08 o 
31.08 

07.09 

14.09 

21.09 

06.07- 2,31 11,8 73,5 14,7 
21.09 

Tabell Il. Prosentvis fordeling av leire, silt og sand i materiale fra suspensjonsprøver som ble 
analysert i 1991-sesongen. 
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6.4 KORNFORDELING A V MATERIALET 1992 

Det ble utført 13 komfordelingsanalyser av suspendert minerogent materiale (Fig 22 Tabelfl2). 
Prøvene dekker vannføringer fra 1,5 m3/s til nesten 6 m3/s. 
I gjennomsnitt inneholdt materialet ca. 9 % leire, 89 % silt og ca. 2 % sand. 
Det ekstremt lave innholdet a,v sand (fmsand) i forhold til de foregående år, kan skyldes at 
prØvene ble tatt manuelt og at prøvetakingen delvis kan være fra elvas overflatevann, men 
dette er uskikkert. 

6 

4 

2 

Vannføring 
m3/s 

JUL AUG SEP 

Fig 22. Tidspunkt for prøvetaking a v materialet til kornfordelingsanalyse (.) sett i relasjon til 
vannføringen 1992. 

13.08 

19.08 

25.08 

09.09 

09.09 

16.09 190 

24.06 - 16.09 889 

Tabell 12. Prosentvis fordeling av leire, silt og sand (finsand) i materiale fra 
suspensjonsprøver som ble analysert i 1992-sesongen. 
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6.5 KORNFORDELING A V MATERIALET 1993 

Det ble utført kornfordelingsanalyser av ·susDendert materiale fra 13 prØver innsamlet 
gjennom observasjonssesongen 1993. (Fig 23 ubell 13.). 
PrØvene dekker vannføringer fra 0,3 m3/s til 4,4 m:1/s. Prøvetakingstidspunktene sett i relasjon 
til vannføringen er vist i fig 23. I gjennomsnitt inneholdt materialet 8,1 % leire, 83,2 % silt og 
8,7 % sand. . 

6 

Vannføring 
m3/s 

JUL AUG SEP 

Fig 23. Tidspunkt for prøvetaking av materialet til kornfordelingsanalyse (.) sett i relasjon til 

vannføringen 1993. 

03.08 2,2 5.5 91.0 3 

09.08 7 5 3 

13.08 36 8 4 

15.08 55 65.5 29,0 

21.08 4,0 57 

20.09 84 

23.09 0.4 9 

26.09 0.3 8 110 

29.09 8 5 5 4 

14 8 l 83.2 8.7 

Tabell 13. Prosentvis fordeling av leire, silt og sand i materiale fra 
suspensjonsprøver i observasjonssesongen 1993. 
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6.6 KORNFORDELING A V MATERIALET I 1994 

Suspensjons materialets kornfordeling ble analysert i 13 prØver i observasjonsperioden 1994, 
men to av prØvene tatt 02.07 og 22.08 var mislykket. Fig 24 tabell 14. PrØvene dekker 
vannføringer fra 0,7 m3/s til 5,1 m3/s. Tidspunktene for prøvetaking sett i relasjon til 
vannføringen er vist i fig 24 .. 

6 

I gjennomsnitt inneholdt mate'rialet 9,0 % leire, 7, l % silt og 19,9 % sand. 

Vannføring 
m3/s 

JUN JUL AUG SEP 

Fig 24 Tidspunkt for prøvetaking av materialet til kornfordelingsanalyse (.) sett i relasjon til 
vannføringen 1994. 

Il 

10.07 

20.07 37 

26.07 

01.08 

07.08.. 

13.08 

03.09 

10.09 

Tabell 14. Prosentvis fordeling av leire, silt og sand i materiale fra 
suspensjonsprøver i observasjonssesongen 1994. 
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6.7 KORNFORDELING AV MATERIALET 1995 

Det ble utført S komfordelingsanalyser av suspendert minerogent materiale i observasjonsperioden 
PrØvene dekker vannføringer fra 2,6 til 6,3 'm3/s. 
I gjennomsnitt inneholdt materialet ca. 13,5 % lerre, 84,8 % silt og ca. 1,7 % sand, (Fig 25 tabell 15) 

Ol 
C 
.J 

L 
!SI --~ 
o 
> 

Fig 2S. Tidspunkt for prøvetaking av materiale til komfordelingsanalyser (.) sett i relasjon til 
vannføringen i observasjonssesongen 1995. 

17.06 2,6 * 7,0 91,8 

01.07 2,7 * 21,5 

23.07 11,0 

O 

O 878 

5 8 

Tabell'IS. Prosentvis fordeling av leire, silt og sand i materiale fra 
suspensjonsprøver i observasjonssesongen199S. 
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7. SEDIMENTKONSENTRASJONSFORDELINGEN LANGS 
VASSDRAGET 1992 - 1994. 

For å ta kjennskap til hvor stor andel av fmsedimentene som avsettes mellom brefronten og 
fjorden og i selve Langfjorden, ble det i 1992, 1993 og 1994 målt sedimentkonsentrasjoner på 
utvalgte tidspunkt (to til flre ganger i observasjonssesongen), ved 7 stasjoner fordelt på den 
ca. 3 km lange strekningen, flg 26. 
Prøvetakingen ble utført manuelt og vanligvis innenfor et tidsrom på I Y2 - 2 timer. 
Stasjon l var lokalisert ved bro få meter fra elvas utlØp i Langfjorden. Stasjon 2 ved fjellterskel 
ovenfor morene, 60 m. o.h. ca. 2,7 km fra brefronten, stasjon 3 ved utløpet av Førstevann 
249 m.o.h. og stasjon 4 ved utløpet av Andrevann 255 m.o.h. Stasjon 5 lå ved selve 
sedimentstasjonen (lSeO-stasjonen) og prØvene her ble tatt helt uavhengig av de ordinære 
prøveseriene. Stasjon 6 lå ved 'brefronten og stasjon 7 der en mindre bekk kommer ut fra den 
isfylte sidemorenen på nordsiden av brearmen. 
I 1992 ble det tatt to prøveserier 09 og 29.09. I 1993 flre serier, 22.07, 03.08, 20.08 og 02.10. 
I 1994 også flre serier 10 og 20.07, 13 og 28.08. Resultatene av disse målingene er presentert i 
tabell 16 og flg 27. Som det fremgår av disse er det et betydelig fall i 
sedimentkonsentrasjonene fra brefronten og ned til ISeO-stasjonen, hele 68 % i snitt for 9 
måleserier i årene 92 til 94. 
De to første seriene i 1993 viste hele 80% reduksjon i konsentrasjonene. Bare ved en anledning 
02.10.93 var det høyere konsentrasjon ved ISeO-stasjonen enn ved brefronten, men da kom 
tilførslene vesentlig fra den isfylte sidemorenen på nordsiden. 
Fra ISeO-stasjonen og ned til utløpet av Andrevann er sedimentkonsentrasjonen redusert med 
ytterligere drØyt 60% i snitt 92-94, og ytterligere reduksjon fmner sted mellom Andre og 
Førstevann, ca. 48% i snitt på ti måleserier. Fra utløp Førstevann til elvas utløp i fjorden er 
redusjonen langt mindre, ca. 17%. 
Selv om disse måleseriene ikke gir et fullgodt bilde av konsentrasjonsfordelingen langs 
vassdraget, viser de likevel tydelig at en betydelig del av finmaterialet sedimenterer på 
elvesletta og ikke når fram til selve sedimentstasjonen. Av det materialet som passerer 
stasjonen viser målinger at ca. 40% sedimenterer i de to vannene, naturlig nok mest i 
Andrevann. Måling og beregning av transportvolum i vassdraget i 1994 viste at drøyt 91 % 
sedimenterte mellom ISeO-stasjonen og Langfjorden. Dette stemmer godt overens med hva de 
flre måleseriene i -94 viste med et fall i konsentrasjonen på 92,4%. 
Sammenliknes prØver tatt med automatprøvetakeren ved den permanente sedimentstasjonen 
med manuelle prøver tatt omtrent samtidig, er det meget god korrelasjon ved alle tidspunkt 
både i 1993 og 1994. 
I 1992 derimot er det dårlig samsvar, og det kan se ut til at ISeO-prøvene viser for høye 
konsentrasjoner, med mindre det har foregått en utvasking av sidemorener som følge av stor 
nedbør, men det er lite trolig. 
Sammenliknes manuelle prøver som ble tatt daglig nede ved Langfjorden samme dag som 
konsentrasjonseriene i 1994, er det litt variasjon i to av seriene merbra korrelasjon for snittet 
a v fire serier. 
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Fig. 26. Langfjordbreelv med prøvetakingsstasjoner for måling av sedimentkonsentrasjoner, 
observasjonssesongen 1992, 1993 og 1994. 
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09.09 9,8 5,2 5,8 6,3 34,6 18,2 82,8 

1992 29.09 9,3 9,7 18,8 15,5 18,6 7,8 41,0 

Midd. 9,6 7,5 12,3 10,9 26,6 13,0 61,9 

22.07 18,8 22,1 23,8 31,7 84,9 457,3 193,3 113,7 

03.08 24,1 23,3 29,S 43,4 91,5 45,8 294,6 116,4 

1993 20.08 25,1 27,0 45,0 61,9 70,8 146,6 116,3 80,9 

02.10 15,3 15,8 18,1 18,1 44,0 30,8 109,4 41,S 

Midd. 20,8 22,1 29,1 38,8 72,8 273,6 178,4 88,1 

10.07 3,9 5,7 5,4 7,8 26,S 63,6 74,9 20,7 

20.07 5,7 8,1 7,4 12,1 59,0 233,6 138,9 57,3 

1994 13.08 12,6 15,1 18,3 19,2 129,6 456,1 76,6 125,7 

28.08 25,6 25,S 26,4 123,2 418,8 887,2 326,4 434,0 

Midd. 12,0 13,6 14,4 40,6 158,5 410,0 154,2 159,4 

1992-94 15,0 17,8 18,9 34,2 94,7 278,8 135,6 111,4 

Tabell 16. Sedimentkonsentrasjonener av minerogent materiale mg/l, målt ved 7 stasjoner 
1992-1994. Parallelle ISeO-prøver i kolonne helt til høyre. 



1000 

900 

800 

700 

600 

500 
400 

300 

200 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1 
Utløp 

Langfjord 

2 
Morenekant 

60 m o.h. 

1992 
1993 

1994 

40 

3 
Førstevann 
249 m o.h. 

4 
Andrewnn 
255 mo.h. 

5 
Sediment

stasjon 
255mo.h. 

7 6 
Isfyft Brefront 

sidernorene 320 m o.h. 

28.08 

3.08 
22.07 

13.08 

20.07 

20.08 

10.07 

9.09 
2.10 

29.09 

O-L~~------~--,---------~------~-r---------.-----r--~r----T----h° 
-t~3000~~---t--?!2500~------~~-------l~00I------~~---t--~~~=====1-300 

Avstand fra brekant 250 

200 

15O~ 
100 E 

50 

~==~~~,--------.---------.---------.---------.---------,----LO 
O 500 1000 1500 

Avstand fra havet 
2000 2500 3000m 

Fig 27 Sedimentkonsentrasjoner (rrigll) målt i Langfjordbreelv , ved 7 stasjoner fordelt på den 
ca. 3 km lange strekningen, 

Stasjon l var lokalisert ved bro få meter fra elvas utløp i Langfjorden. Stasjon 2 ved fjellterskei 
ovenfor morene, 60 m. o.h. ca. 2,7 km fra brefronten, stasjon 3 ved utløpet av FØrstevann 
249 m.o.h. og stasjon 4 ved utløpet av Andrevann 255 m.o.h. Stasjon 5 lå ved selve 
sedimentstasjonen ISCO-stasjonen, og prØvene her ble tatt helt uavhengig av de ordinære 
prøveseriene. Stasjon 6 lå ved brefronten og stasjon 7 der en mindre bekk kommer ut fra den 
isf ylte sidemorenen på nordsiden av brearmen. 
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8. SEDIMENTKILDER 

Sedimenttransporten som registreres ved sedimentmålestasjonen ca. 700 m fra brefronten, 
kommer vesentlig fra tre kildeområder. 

l. Subglasialt materiale 
2. Morene og ras materiale 
3. Tidligere avsatt fmmateriale på elvesletta 

Av disse tre materialkildene er den subglasiale materialkilden den desidert største, men 
periodevis gir den isfylte sidemorenen på brearmens nordside betydelige bidrag, noe målinger 
både i 1993 og 94 viser, da det flere ganger ble målt høyere sedimentkonsentrasjoner derfra enn 
fra breporten. Målinger viser også at betydelige mengder fmmateriale avsettes på elvesletta 
under normale avrenningsforhold, for så å bli transportert videre under flom. I perioder med 
sterk nedbør vil det også foregå en viss utvaskning av morene og ras materiale fra dalsidene ned 
mot elvesletta, men bidraget herfra er relativt lite. Vi vet at breen har store mengder materiale i 
sålen. Det er imidlertid usikkert om eventuelle løsmasselag som har vært innefrosset i breis har 
blitt frigjort så raskt at den underliggende ' isen ikke har klart å smelte p.g.a. disse lagenes 
mektighet. 
Eventuell breis framfor brefronten dekket av bunnmorene opptrer isåfall dypere enn 2,5 rp. Det · 
ble ikke påvist is her inne, da det i august 94 ble foretatt boringer i løsmassene ned til denne 
dybden. Foto fig. 28-32. 

Fig 28. Elvesletta sett ti'a breen mot sedimentstasjonen (merket med pil). 
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Fig 29. Nedre del avelvesletta sett mot breen. Relativt mektige avsetninger av materiale i 
sand fraksjonen. 

Fig 30. Ras og morenemateriale ved foten av Svovelfjell. 
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Fig 31. Isfylt sidemorene på nordsiden av brearmen nær fronten. 

Fig. 32. Mektige avsetninger i grus- og sandfraksjonen ved fronten av Langfjordjøkulen. 
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9. SEDIMENTTRANSPORTMÅLINGER I LANGFJORDBREELVAS 
UTLØP I LANGFJORD (LANGFJORDHAMN) 1994 

27 april 1994 ble det igangsatt prøvetaking av suspenderte sedimenter i breelva der denne 
munner ut i Langfjorden.Prøyetakingen p3.gikk til 17 oktober da vinteren satte inn 
(totalt 174 døgn). Prøvetakingen for.egikk manuelt med en prøvefrekvens p3. en prØve 
i døgnet. Fig 33. 
For beregning av sedimenttransporten ble benyttet limnigraf 211.1.0 (Langfjordhamn). 
Totalt avløp i observasjonsperioden ble målt til 27,34 mill ml, med et gjennomsnitt for døgnet 

. 3 
pfl 0,16 mill.m . 
Total minerogen sedimenttransport ble m3.1t til 276 tonn og organisk transport til 46 tonn. 
Midlere minerogen døgntransport var 1,6 tonn og for organisk 0,265 tonn. 
Størst minerogen transport over et dØgn var 9,63 tonn den 28.07 og størst organisk transport 
var 1,577 den 29.07. 
Høyeste døgnmiddelkonsentrasjon av minerogent materiale var 22,50 mg/l den 29.08 og 
hØyeste konsentrasjon som ble registrert var 41,6 mg/l samme dag. 

APR 4 0,04 0,01 0,02 0,006 0.62 0.03 0.08 

MAI 31 1.00 0.03 2.55 0.082 2.56 1.01 0.033 

JUNI 30 5,45 0,18 27,60 0.920 5.06 9.40 0.313 

JULI 31 9,83 0,32 90,96 2,934 9.26 17,74 0,572 

AUG 31 6,63 0,21 89,97 2,902 13,56 11,55 0,373 

SEPT 30 2,93 0,10 44,55 1,485 15,18 4,31 0,144 

OKT 17 1,45 0,09 20,35 1,197 13,99 1,99 0,117 

TOT 174 27,34 0,16 276,00 1,586 10,10 46,03 0,265 

0.81 

1,02 

1.72 

1,81 

1,74 

1,47 

·1,37 

1,68 

Tabell 17. Vannføring (mill. ml) og transportvolum (tonn) av minerogent og organisk materiale 
målt i Langfjordbreelv ved utløp i Langfjorden i tidsrommet 27.04 - 17.10.94. 

Sammenliknes observasjonsperioden med målestasjonen ved brefronten 11.06 - 30.09, 
var transportvolumet av minerogent materiale 251 tonn, mot 2949 tonn ved brefronten. 
Dette viser at drøyt 91 % eller 2698 tonn sedimenter p3. vei ned til fjorden, vesentlig i Andre 
og Førstevann. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig pålagring av sedimenter på ca. 10 mm i de to 
vannene, dersom en ser disse som et vann. Sansynligvis er pålagringen endel større i Andre-
enn Førstevann, men dette avhenger av dybdeforholdene i Andrevann som vi ikke kjenner. 
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Som ventet var sedimentkonsentrasjonene for både uorganisk og organisk materiale. langt 
lavere nede ved fjorden enn ved brefronten (ca. 10 mg/l mot 135 mg/l) i snitt for 
o bservasjo nsseso ngen. 
Som det fremgår av figur34 var det en jevn stigning av konsentrasjonene fra begynnelsen av 
junI og fram til midten av august. 
Etter en kortere periode med noe nedgang gikk de opp igjen og holdt seg på et nivå mellom 
10 og 20 mg/l selv om vannføringen gikk jevnt ned, bortsett fra et par mindre stigninger. Noe 
av den samme tendensen fmner en ved brefronten, selv om det her er mindre utpreget. 
Ved fjorden utgjorde andelen av organisk materiale 14,3 % av totaltransporten, mot bare 
2,8 % ved brefronten. Av observasjonssesongens 174 døgn var sedimentkonsentrasjonene ikke 
målbar i 12 døgn, og særlig var dette tilfelle i tidsrommet 19.05 til 04.06, på svært lav 
vannføring. Den minerogene sedimenttransporten lå fram til 21.06 på under l tonn i døgnet, 
for så å øke til jevnt over 2 tonn fr;1m til midten av juli. I perioden 14.07 til 10.08 lå 
transporten jevnt mellom 2 og 6-7 tonn i døgnet og totalt ble det målt 115,7 tonn tilsvarende 
42 % av sesongens totaltransport i denne perioden. Tabell 17 og fig 34 og 35. 

Fig 33 Langt]ordhamn ved bunnen av Langfjorden (Stuoravuonbatta). I forgrunnen breelva. 
Målestedet for manuelle sedimentprøver merket med pil. 
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Fig 34. Resultater fra måling av uorganisk (minerogen) sedimenttransport i Langfjordbreelv 
ved utløp i Langfjorden 
A: Vannføring, m3/s (døgnmiddel) (hel strek) og konsentrasjon mg/L 
B: Vannføring (hel strek) og transportvolum (tonn/døgn). 
C: Transportvolum (tonn) i de enkelte måneder og totalt i observasjonssesongen 
(27.04 - 17.10.94). 
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Fig 35. Resultater fra måling av organi'\k sedimenttransport i Langfjordbreelv ved utløp i 
Langfjorden. 
A: Vannføring m3/s (døgnmiddel) (hel strek) og konsentrasjon mg/L 
B: Vannføring (m3/s) (døgnmiddel) (hel strek) og transportvolum (tonn/døgn). 
C: Transportvolum (tonn) i de enkelte måneder og totalt i observasjonssesongen 
27.04 - 17.10.94. 
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10. SAMMENDRAG AV REGISTRERT OG BEREGNET AVLØP 1989 - 95 

I tabell 18 'er gitt en oversikt over registrert og beregnet avløp i vassdraget som er benyttet ved 
sedimenttransportberegningene i årene 1989 - 95. Dataene er basert på registreringer ved 
avløpsstasjonen i utløpet av Førstevann. Dataene herfra er som beskrevet i kap. 2.2 omregnet 
til breelva ved sedimentstasjonen og omfatter samme observasjonsperiode som 
sedimenttransportmålingene i de enkelte måneder og år fra 1989 til 1995. I grove trekk 
samsvarer denne perioden med ablasjonssesongen på breen. 

Det ser ut til å være en forholdsvis klar tendens til at det har funnet sted en gradvis økning i 
avløpet fra breen fra et døgnavløp i 90 - 91 på ca 0,17 mill mJ i 94 og hele 0,28 mill mJ i 95 i 
smeltesesongen. Som det også fremgår av tabell 19 er det gjennomsnittlige avløpet størst i juli 
med 0,30 mill ml, mens august hadde 0,24 mill ml. Ijuni ca 0,13 og oktober bare 0,06 mill 
ml, men i begge disse månedene er det få observasjoner. 

Tabell 18. Registrerte og beregnede avløpsdata fra Langfjordbreelv 1989 - 95. Nedre 
tallrekke representerer middelverdier. 

11. SAMMENDRAG AV SEDIMENTTRANSPORTMALINGENE 1989 - 95 

I tabell 19 er gitt en oversikt over resultatene av målinger og bereginger av sedimenttransporten 
(suspensjonstransporten) i vassdraget i årene 1989 - 95. Observasjonsperiodene har variert 
mellom 64 og 112 døgn avhengig av når elva var isfri på våren og når frosten tok til om .høsten. 

De desidert høyeste transportverdiene ble registrert i 1995 med en midlere døgnlig 
suspensjonstransport av henholdvis minerogent og organisk materiale på 48 og 1,5 tonn. 
Observasjonssesongen dette året hadde også desidert størst total avløp og døgnavløp av 
samtlige sesonger med henholdsvis 23,2 og 0,28 mill ml. Den absolutt høyeste 
enkeltregistrering av minerogen konsenstrasjon ble målt under en storflom i juli 92 med 2160 
mgll, mens høyeste midlere konsentrasjon gjennom en hel sesong ble registrert i 1991 med ca 
198 mg/l. 
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Avløp Sedimentlransport (tonn) Konsentrasjon VF. 

Mill m' Uorganisk Organisk MGII MJ/s 

År Observasjons- Døgn Total Døgn Total Døgn Maks Total Døgn Maks Midd. Midd. Maks VIK-3 
periode Døgn Døgn Bereg. obs. 

AI A2 TI TI T3 T4 T5 T6 Kl K2 K3 K4 

1989 08.08.-10.10. 64 8,17 0,13 408,7 6,4 43,0 23,51 0,37 1,30 50,0 219,6 350,0 2,80 
1990 16.07.-20.10. 97 16,80 0,17 945,3 9,7 97,5 37,17 0,38 2,22 56,3 456,6 765,0 1,00 
1991 06.07.-11.1 O. 98 16,31 0,17 3225,6 32,9 241,0 66,89 0,68 3,94 197,8 511,7 990,0 3,70 
1992 24.06.-08.10. 107 20,22 0,19 2327,2 21,8 531,7 86,81 0,81 14,79 115,1 962,0 2160,0 6,35 
1993 10.07.-06.10. 89 14,94 0,17 2254,8 25,3 214,9 64,42 0,72 5,46 150,9 478,5 679,3 4,83 
1994 11.06.-30.09. 112 22,05 0,20 2949,1 26,3 115,2 85,36 0,76 3,40 134,9 434,0 547,0 5,75 
1995 09.07.-30.09. 84 23,22 0,28 4042,7 48,1 234,1 131,09 1,56 5,53 174,1 362,3 445,9 4,55 

90-95 98 18,92 0,20 2624,1 27,4 78,62 0,82 138,2 534,2 

Tabell 19. Avløp mill ml, uorganisk (minerogen) og organisk sedimenttransport 
(suspensjonstransport) (tonn) og sedimentkonsentrasjoner mgll målt og beregnet i breelva fra 
Langfjordjøkulen 1989 - 95. Middeltall for årene 1990 - 95. 

A l: Totalt avløp mill ml 

A2: Midlere døgnavløp mill ml 

Tl: Total uorganisk (minerogen) 
sedimenttransport (tonn) 

T2: Midlere uorganisk sedimenttransport 
tonn/døgn 

T3: Maksimal uorganisk sedimenttransport 

(tonn/døgn) 

T4: Total organisk sedimenttransport 
(tonn) 

T5: Midlere organisk sedimenttransport 

(tonn/døgn) 

T6: Maksimal organisk sedimenttransport 
tonn/døgn 

Kl: Midlere uorganisk 

sedimentkonsentrasjon mgll (obs. sesong) 

K2: Høyeste uorganiske døgnmiddelkons. 

mgll (beregnet) 

K3: Høyeste registrerte uorganiske 
sedimentkons. (mgll) 

K4: Vannføring mlls ved K3. 

12. SAMMENDRAG AV KORN FORDELINGSANALYSENE 1989 - 9S 

I tidsrommet august 1989 til september 1995 ble det totalt utført komfordelingsanalyser på 80 
prøver av minerogent suspendert materiale. Materialet er dekantert fra vannprØver på mellom 
45 og 90 I vann. De fleste prøvene er pumpet opp med en bensindrevet vannpumpe gjennom 
en egen slange på sedimentstasjonen. Noen av prØvene i enkelte år er blitt tatt opp manuelt i 
bøtter ei 10 I p.g.a. teknisk svikt ved pumpa. 

Et middel for samtlige prøver viser at materialet består av 10,4 % leire, 78,4% silt og 11,2% 
sand. Resultatene er vist i tabell 20. 
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1989 11 9 l 679 23 O 

1990 16 l 8 788 8 

1991 11 118 73 1 7 

1992 13 8,8 88,9 2,3 

1993 13 8 l 83 87 

1994 11 9 71 199 

1995 5 135 84,8 1,7 

89-95 80 104 784 11 

Tabell 20. Gjennomsnittlig innhold av leire, silt og sand fra minerogent suspendert materiale 
innsamlet fra store vannprØver 45 - 90 l i årene 1989 - 95. 

13. LANGFJORDVASSDRAGET SAMMENLIKNET MED ANDRE BREVASSDRAG 

Under befaringen i 1988 ble det indikert at sedimenttilførslen til Langfjordvassdraget så ut til 
å være forholdsvis stor, med et større bidrag fra områder rundt breen enn det som er vanlig for 
breer lenger syd i landet. Målingene gjennom de syv observasjonsårene fra 89 til 95 viser en 
relativt stor minerogen suspensjonstransport, men likevell noe lavere enn det som var 
forventet. 

Sammenliknet med fire andre brevassdrag i Nord-Norge (tabell 21), er det bare elva fra 
Trollbergdalsbreen i Beiarn som har høyere spesifikk sedimenttransport med ca 1300 tonn pr. 
km2/år. I Sør-Norge ligger breelvene fra Bondhusbreen og Erdalsbreen høyere enn 
Langfjordvassdraget. 

Nå gir ikke den spesifikke transport (tonnlkm2/år) et fullstendig riktig bilde av den totale 
suspensjonstransporten fra en bre. Noen av årsakene er bl.a. ulike lange observasjons serier, 
samt ulike målemetoder. Videre vet vi at nedbør og utvasking av materiale fra bl.a. 
sidemorener i perioder kan gi betydelig økt materialtilførsel. Ved Langfjordjøkulen har også 
material tilførsel fra isf ylte sidemorener periodevis gitt et vist bidrag. 
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OBS. SPESIFIKK 
BREELV km2 ÅR TRANSP. 

tlkm2/ÅR 
Langfjord 4,6 6 570 

Engabreelv 38,4 18 349 

Sattojohka 5,9 5 307 

Trollbergdalselva 2,0 5 l313 

Blakkåga 308,0 5 249 

Bondhuselv 11,0 2 615 

Erdalsbreeelv 11,0 6 946 

Elv fra Austre Memurubre 9,0 6 526 

Tabell 21. Spesifikk transport tlkm2/år i Langfjordvassdraget og syv andre brevassdrag i 
Norge. 

I 1994 ble det tatt paralelle suspensjonstransportmålinger i Langfjordbreelvas utløp i 
Langfjorden og både i 1992, 93 og 94 ble det tatt kontrollmålinger av konsentrasjoner på 
utvalgte steder langs vassdraget. Disse viste bl.a. en betydeling reduksjon i konsentrasjonene 
fra brefronten og ned til sedimentmålestasjonen, hvilket betyr at den faktiske transporten fra 
selve breen er større en det målingene ved stasjonen viser. Målingene indikerer også at det 
utenom større flommer er liten erosjon i tidligere avsatt materiale på sandurflaten framfor 
breen. 

Samlet vurdering av resultatene fra de hydrologiske, glasiologiske. og sedimentologiske 
undersøkelsene vil bidra til langt bedre forståelse av de hydrologiske regimer i små kystnære 
felt i denne landsdelen. 

Planlagte opptak av sedimentprøver (kjerner) i de to vannen nær brefronten, Første og 
Andrevann vil i tillegg gi oss verdifull informasjon om hvordan nåtidens transportvolum står i 
relasjon til tidligere tiders transportforhold og på den måten gi oss bedre innsikt i 
avløpsforhold og sedimenttransport i tidligere tider uten direkte målinger. 

Samtidig v~l målinger av sedimentkonsentrasjoner i nærliggende brevassdrag gi oss nødvenig 
kunnskap om Langfjordvassdraget er representativt for landsdelen og således egne seg som et 
referansevassdrag. 

Gode data fra disse fagfeltene vil også på sikt være av stor betydning for 
vassdragsforvaltningen her i landet med henblikk på hvordan den i framtida skal vurdere 
konsekvensene av inngrep og aktiviteter i vassdrag i denne landsdelen. 
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Fig 36. Stasjon nr. 211.1, Langfjordhamn, ved utløpet av F~rstevann, og feltlaboratoriet 

(observasjonshytta ) på nordsiden av breelva mellom Andrevann og breen, 
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