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Forord 
De glasiohydrologiske forhold i Nord-Troms og Finnmark var lenge lite kjent. En 

feltstudie i nedbørfeltet til Langfjordelva i Vest-Finnmark ble derfor satt i verk våren 

1989. I løpet av undersøkelsesperioden på 11 år er det er samlet inn data som omfatter 
glasiologi, sedimenttransport og vannføring samt enkelte meteorologiske parametre. 

Fram til og med 1998 har de ulike undersøkelsene vært organisert og rapportert som 

enkeltstående prosjekter. Fra høsten 1998 ble undersøkelsene organisert som et 

fellesprosjekt under tittelen "Hydrologiske undersøkelser i Langfjordvassdraget". 

Tittelen er senere endret til "Langfjordjøkelen i Vest-Finnmark - Glasiohydrologiske 

undersøkelser". Prosjektet har i 1999 blitt finansiert gjennom NVEs forsknings

program "Vassdragsmiljø 1997-2000". 

Denne rapporten omhandler først og fremst resultater fra de undersøkelser som er 

utført i 1999. Det presenteres også enkelte resultater fra tidligere års målinger. 

Personell fra Hydrologisk avdeling (H) og Regionkontoret i Narvik (RN) har med god 

støtte fra NVEs observatør i Alta, Agnar Johnsen, utført feltarbeidet i 1999. 

Roger Sværd (RN), Hans Christian Olsen (H) og Bjarne Kjøllmoen (H) har skrevet 

denne rapporten. Sistnevnte har i tillegg vært leder for prosjektet og hatt det 

redaksjonelle ansvar for rapporten. 

Oslo, februar 2000 

Kjell Repp 
avdelingsdirektør 
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Erik Roland 
seksjonssjef 



Sammendrag 
Resultater fra NVEs glasiohydrologiske undersøkelser på og ved Langfjordjøkelen i 

Vest-Finnmark er samlet i dette dokumentet. 

Breens massebalanse ble i 1999 målt for niende gang (1989-93 og 1996-99). 

Vinterbalansen ble 1,3 m vannekvivalenter som utgjør 57 % av middelverdien. Det er 

den minste vinterbalansen som er målt på Langfjordjøkelen siden målingene startet i 

1989. Sommerbalansen ble -2,9 m vannekvivalenter, og det utgjør 116 % av middel

verdien. Nettobalansen for 1999 ble dermed -1,6 m vannekvivalenter, og det er det 

største underskuddet som er målt. Siden 1989 har breen hatt et samlet underskudd på 

ca. 3Y2 m vannekvivalenter som tilsvarer ca. 13 mill. m3 vann. Studier av kart og 

flybilder viser at breen har trukket seg tilbake ca. 1,2 km i løpet av de siste hundre 

årene. Tilbakegangen ser ut til å fortsette, og frontmålinger viser at breen trakk seg 

tilbake ca. 40 m i perioden fra oktober 1998 til oktober 1999. 

Sedimenttransporten i vassdraget er målt ca. 800 m fra brefronten i sommersesongen 

og viser midlere døgntransport på ca. 27 tonn i årene 1990-96. Kontrollmålinger viser 

imidlertid at konsentrasjonen ved brefronten er 2Y2 ganger større enn ved 

sedimentstasjonen. Det betyr at den spesifikke transporten fra breen er ca. 2000 

tonnlkm2/år i stedet for 800 tonnlkm2/år som er målt ved sedimentstasjonen. Dette 

viser at breen har en meget stor materialproduksjon og den sterkt oppsprukne 

(frostforvitrede) berggrunnen må være hovedårsaken. Målinger gjort nede ved fjorden 

i 1994 viste en suspensjonstransport på ca. 1,6 tonn i døgnet. Det viser at det meste 

sedimenterer på elvesletta foran breen og i Andrevann. Analyser av borkjemer fra 

Førstevann viser at tilførselen av finsedimenter her var størst i perioden 1860-1900 

med en sediment-tilvekst på ca. 7 mm, mot bare 1-2 mm i de siste 20 årene. Det er 

forbausende god korrelasjon mellom målte transportverdier og sedimenttilvekst i 

dette vannet. Beregningene av sedimenttransporten bygger imidlertid ikke på direkte 

målt vannføring, og må sannsynligvis justeres når bedre data foreligger. 

Det er gjort et omfattende arbeid med å fremskaffe tidsserier for vannføringer. I 1980 

ble vannmerket 211.1 opprettet og har siden vært i kontinuerlig drift. 11989 ble to 

nye vannmerker opprettet (211.2 og 211.3). Hensikten med disse var å etablere data

grunnlag for konstruksjon av vannføringsserier i breelva; både ved sedimentstasjonen 

(211.4) og ved selve breporten. Etter befaringer sommeren 1989 ble det ikke funnet 

egnet målested i breelva. Målestasjon 211.3, som ligger øverst i vassdraget, skulle 

danne grunnlaget for en senere utvidelse aven brefri serie tilbake til 1980. Måle

stasjon 211.2 skulle i første rekke brukes til en tilsigsberegning som et viktig grunn

lag i arbeidet med å beregne og evaluere serier for vannføringen i breelva. Dette 

dannet grunnlaget for beregningen av udempet tilsig til begge målestasjonene. Det er 

gjennomført et stort antall vannføringsmålinger som grunnlag for vannføringskurver 

ved de tre målestasjonene, og målinger i breelva er gjennomført for å ha kontroll

punkter ved beregningene av serier for denne. Målet var å gjennomføre dette arbeidet 

i 1999, men av tekniske årsaker ble det ikke fullført. Arbeidet vil imidlertid bli 

sluttført senere. 
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1. Innledning 

1.1 Historikk 
De glasiohydrologiske forholdene i de nordligste delene av Norge har så langt vært 

lite kjent. Det var i lang tid blitt ytret ønske om å foreta undersøkelser i denne 

landsdelen fra både norske og utenlandske fagmiljøer. I 1988 ble det igangsatt et 

forprosjekt som hadde til hensikt å finne fram til et egnet nedbørfelt hvor både bre-, 

sediment- og avløpsmålinger kunne utføres. En grundig befaring ble utført i august 

samme år, der i alt 15 breer/nedbørfelt ble vurdert. Ved valg av område ble det blant 

annet lagt vekt på geografisk beliggenhet, adkomstmuligheter, feltstørreise og breens 

form og tilgjengelighet. Langfjordjøkelen og Langfjordelva (vassdr. nr. 211.33Z) ble 

valgt, og våren 1989 startet feltarbeidet med akkumulasjonsmålinger på breen. I 
august samme år ble det gjennomført betydelig med feltarbeid der det blant annet ble 

satt opp målestasjoner for avløp og sedimenttransport, gangbruer ble bygget, og en 

tradisjonell bolighytte (fig . 1) i trekantstil ble fløyet opp med helikopter. 

Figur 1 

En bolighytte ble satt opp 
på deltaet ved innløpet til 
Andrevann i august 1989. 
I snørike vintre er bare 
toppen av hytta synlig. 
Bildet er tatt I begynnelsen 
av juni 1997. 
Foto Olav OsvoIl. 

De første årene omfattet undersøkelsene målinger av massebalanse på breen, 

sedimenttransport i breelva og avløp fra breens nedenforliggende vassdrag. Med 

unntak av årene 1994 og 1995 har målinger av massebalansen blitt utført hvert år 

siden starten i 1989. Sommeren 1998 ble det satt i gang målinger av breens 

frontposisjon . Detaljerte brekart basert på flybilder fra 1966 og 1994 er konstruert. 

Årlige målinger av sedimenttransporten i breelva pågikk fra sommeren 1989 til og 

med sommeren 1995. Høsten 1999 ble det tatt opp borkjemer fra Førstevann. 

Avløpsstasjonen i Førstevann (fig. 2 og 4) har vært i drift siden 1980, og siden 1989 

er det i tillegg registrert vannstand i Andre- og Tredjevann. Lufttemperaturen er målt 

ved Andrevann i perioden 1993-96, og siden 1997 er tilsvarende målinger blitt utført 

ved breelva (fig . 4). Sommeren 1999 ble det satt opp tre nedbørrnålere i feltet; en ved 
breelva, en langs elva mellom Tredjevann og Andrevann, og en øst for Andrevann. 
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Prosjektet har i to perioder fått økonomisk støtte gjennom NVEs forsknings

programmer "Vassdragsdrift" (1988-93) og "Vassdragsmiljø 1997-2000" (1997-99). 

Deler av prosjektet er i tillegg blitt finansiert over NVEs forvaltningsbudsjett. 

1.2 Områdebeskrivelse 
Langfjordelva og Langfjordjøkelen (70°lO'N, 21°45'E) ligger på Bergsfjordhalvøya, 

på grensen mellom Troms og Finnmark ca. 60 km nordvest for Alta (fig. 2). 

Landskapsformene i dette området kan karakteriseres som prekvartære jevne 
overflater som oppskjæres av yngre glasiale daler og botner. Flere av fjelltoppene 

strekker seg over 1000 moh. og det høyeste punktet på halvøya finner vi på toppen av 

0ksfjordjøkelen som også er den største isbreen i Finnmark (41 km2
) . Klimaet må 

betegnes som maritimt med relativt mye nedbør. Den årlige middelnedbøren er 

mellom 1500 og 2000 mm og spesifikt avløp ca. 60 Vs km2
. Langfjordelvas totale 

nedbørfelt er 15,3 km2
, mens nedbørfeltet som drenerer til avløpsstasjonen i 

Førstevann (211.1) er 13,9 km2 (fig. 2). Den østvendte delen av Langfjordjøkelen som 

drenerer til vassdraget utgjør 3,7 km2
. 

Figur 2 

Langfjordelva og Langfjordjøkelen ligger på Bergsfjordhalvøya på grensen mellom Troms og 
Finnmark. Nedbørfeltet som drenerer til avløpsstasjonen I utløpet av Førstevann (markert på kartet) 
dekker et areal på 13,9 km2

• Breens andel av dette arealet er 3,7 km2 og det gir en breprosent på 
ca. 26 %. KartkIlde Statens Kartverk, N50 (1966). 
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2. Breundersøkelser 
I tillegg til Langfjordjøkelen ligger det to andre breer på Bergsfjordhalvøya (fig. 3); 

0ksfjordjøkelen (41 km2
) og Svartfjelljøkelen (5 km2

) . Bortsett fra et forsøk på 

Svartfjelljøkelen i 1978-79 er det ikke gjort målinger av massebalansen på andre 

breer i Nord-Troms eller Finnmark. På 0ksfjordjøkelen utføres det imidlertid andre 

typer feltundersøkelser i regi av Queens University i Belfast, Nord-Irland (f.eks. 

Whalley o.a. 1989). 

0ksfjordjøkelen 

o 5km 
'L-_ ____ ---', 

Figur 3 

På Bergsfjordhalvøya ligger det tre breer; Langfjordjøkelen (8,4 km\ Øksfjordjøkelen (41 km2
), som 

er den største breen i Finnmark, og Svartfjelljøkelen (5 km2
). 

Langfjordjøkelen strekker seg fra 1050 moh. og ned langs en veldefinert østvendt 

brearm til rundt 300 moh. Breen er en liten platåbre som totalt dekker et areal på 

8,4 km2 (1994) der litt mindre enn halvparten (3,7 km2
) drenerer ned til Andrevann 

(fig. 4). De årlige massebalansemålingene utføres på denne delen av breen. Resten av 

breen drenerer via en rekke mindre utløpere, hovedsakelig mot nord og vest. 
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Andrevann (255 moh.), som også har tilløp fra Tredjevann (365 moh.), drenerer til 
Førstevann (249 moh.) og videre ned til Langfjorden (fig. 4). 

2.1 Massebalanse 1999 
Massebalansen er målt i periodene 1989-93 og 1996-99. For årene 1994 og 1995 er 
massebalansen estimert ut fra meteorologiske observasjoner (Kjøllmoen 1999). 

778400 

7782 

778 

Langfjordjøkelen tN a Met.station 

• Observation hut 

., Water gauge 

+ Peak 

o Lake 

Mannhaletind 
+ 

Kas~iellet 

Map constructed from aarial photographs 
laken 1 August 1994. 
Contour in_al 50 metre.. Om 500 m 1000 m 1500 m 
Coordlnete systam: UTM Eurøf 89 20na 34. 

Langfjorden 
(see level) 

777800~----~------~----~------~----~----~~----~----~------+ 
525000 527000 529000 531000 533000 

East (m) 

Figur 4 

MassebalansemålIngene utføres på den delen av breen (markert med grått) som drenerer østover til 
Langfjordelva. 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 25. mai. Grunnlaget for beregning av 
vinterbalansen er (fig. 5): 

• Direkte målinger av stakene 10-97 (470 moh.) og 20-98 (670 moh.) som viste 
snødybder på hhv. 1,5 og 2,4 meter. I tillegg var det mulig å knytte sammen 
målinger av flere staker i posisjon 40 (1050 moh. - 3,8 m snø). 

• Kjerneboringer i høydenivåene 745 (stake 25) og 1050 moh. som viste snødYp på 
hhv. 2,6 og 3,1 meter. 

• 79 sonderingspunkter langs 10 km måleprofiler mellom 320 og 1050 moh. 
Sonderingsforholdene var svært gode, og sommeroverflaten (SO) kunne med 
letthet følges helt opp til toppen av breen. Sonderingene ble sammenlignet og 
kontrollert med målinger av to staker og to kjerneboringer. Målingene viste 
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snødyp fra under en meter nederst på bretunga til ca. 31/2 meter i de øverste 

områdene på breen. 

• Tetthetsprøve ble tatt ned til sommeroverflaten (SO - 3,0 m) i høydenivå 1050 
moh. 

Erstatningsstaker ble satt ut i posisjonene 25 og 40. 

Måleopplegg med plassering av staker, tetthetsprøve og sonderingsprofiler er vist i 
figur 5. 

778200 

40 

7781 

LANGFJORDJØKELEN 
Position of stakes, pit and 
sounding profiles 1999 

• stake 
• pit 

- sounding profile 

I 
.c 
1: 
o 
Z 

778000 

Om 

527000 528000 

Figur 5 

500m 1000m 

529000 

East (m) 

Map constructed from aerial photographs 
taken 1 August t 994 
Contour interval 100 metres 
Coordinate system: UTM Euref 89 zone 34 

530000 531000 

Beliggenheten av staker, tetthets prøve og sonderinger på Langfjordjøkelen i 1999. 

Et sommerbesøk ble gjort den 10. august. Seks staker i tre forskjellige posisjoner ble 

funnet og målt. Stake 10 var smeltet ut og ble boret ned på nytt, mens stakene 20, 25 

og 30 ble boret om. 

Minimumsmålingene ble utført den 25. september. Nettobalansen ble målt direkte på 

stakene 20, 25 og 40. På stake 10 kunne avsmeltingen måles i perioden 10. august til 

25. september. Snøgrensa var vanskelig å bestemme visuelt, men den ble antatt å 

ligge ca. 950 moh. På toppen av breen lå det igjen ca. l m av siste vinters snØ, og det 
var ikke kommet nysnø under målingene den 25. september. 
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Resultater 

Massebalansen er beregnet etter den tradisjonelle metoden der breens balanse mellom 

to sommeroverflater blir beregnet. Beregningene er basert på kartgrunnlag fra 1994. 

Vinterbalanse 

Beregning av vinterbalansen er basert på punktmålinger av snødybde (staker, 

sonderinger og kjemeboringer) og på måling av snØens tetthet ned til 3,0 m snødyp 

ved stake 40. Ut fra de målte verdiene av snØens tetthet er det modellert et tetthets

profil av hele snøpakken. Modellen beskriver sammenhengen mellom snødyp og 
tetthet (fig. 6). Med denne modellen blir midlere tetthet for 3,0 m snØ 0,48 glem3• 

Alle snødybder er omregnet til vann verdier med denne modellen. 

Figur 6 
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beskriver målingene og 
viser hvordan snøens 
tetthet øker nedover I 
snøpakken. Den stiplede 
linjen viser vannverdiene 
(på sekundæraksen) for 
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Beregning av vinterbalansen er utført på to ulike måter, Med den første metoden er 

alle punktmålingene (vannverdier) plottet mot høyde i et diagram, Ut fra en visuell 

bedømming er en kurve trukket (fig. 8), og en middelverdi for hver 100, høydemeter 

er bestemt (tab. 1). Beregningene gir en vinterbalanse på 1,3 ±0,2 m vann

ekvivalenter, som tilsvarer et vannvolum på 5 ±1 mill. m3 vann. Dette resultatet utgjør 

bare 57 % av midlere vinterbalanse for perioden 1989-98, og det er den minste vinter

balansen som er målt på Langfjordjøkelen siden målingene startet i 1989. Vinter

balansen er også estimert ut fra snødypmålingenes romlige fordeling (fig, 7). Vann

verdier for hver celle i et rutenett på 100 x 100 m er beregnet og summert. Resultatet 
med denne metoden gir samme resultat. 
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Et snøfordelingskart eller vinterbalansekart som illustrerer vinterbalansens fordeling 

over hele brearealet er vist i figur 7. 
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taken 1 August 1994. 
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Vinterbalansen på Langfjordjøkelen 11999 Interpolert fra 80 snødypmålInger (e). 
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Sommerbalansen er målt og beregnet på fire staker og avtar fra ca. -5 m vann

ekvivalenter nederst på bretunga til ca. -l m øverst på breen. Tettheten til siste vinters 

gjenværende snØ er estimert til 0,65 glcm3
, mens tettheten til avsmeltet eldre fim er 

empirisk satt til 0,75 glcm3
• Tettheten til avsmeltet is er satt til 0,90 glcm3

• På 

grunnlag av disse estimatene og stakemålinger er en kurve trukket (fig. 8), og en 

middelverdi for hver 100. høydemeter er bestemt (tab. l). Beregningene gir en 

sommerbalanse på -2,9 ±O,3 m vannekvivalenter eller -Il ±1 mill. m3 vann. Det er 

116 % av middelverdien for måleperioden 1989-98. 

Nettobalanse 

Langfjordjøkelens nettobalanse for 1999 er beregnet til -1,6 ±0,3 m vannekvivalenter. 

Det tilsvarer et volumtap på 6 ±1 mill .m3 vann. Dette er det største underskuddet som 

er målt i perioden 1989-99. Middelverdien i samme periode er -0,20 m, og det 

samlede underskuddet siden 1989 er ca. 3112 m vannekvivalenter (ca. 13 mill. m3
). 

Kartstudier (KjølImoen 1999) viser en årlig middelverdi på -0,69 m for perioden 

1966-94. Likevektslinjen (ELA) ble visuelt bestemt til ca. 950 moh., mens den 

beregnede ELA (fig. 8) er 970 moh. Akkumulasjonsområdets andel av det totale 

breareal (AAR) var ca. 35 %. 
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Verdiene for massebalansen i de enkelte høydeintervall er vist i tabell 1. Tilsvarende 

kurver for hhv. spesifikke verdier og volumverdier fordelt med høyden er vist i 

figur 8. Langfjordjøkelens årlige variasjoner i massebalansen siden målingene startet i 

1989 er vist i figur 9. 

Mass balanee Langfjordjøkelen 1998/99 - traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 

Measured May 25 1999 Measured Sep 25 1999 Summer surfacas 1998 • 1999 

Altitude Area Specific Voluma Specific Volume Specific Volume 
(ma.s.l.) (km2 ) (mw.eq.) (10. m3) (mw.eq.) (10. m3 ) (mw.eq.) (10· m3 ) 

1000 - 1050 0,55 1,65 0,91 -1,20 -0,66 0,45 0,25 

900 - 1000 0,81 1,65 1,33 -1,85 -1,49 -0,20 -0,16 

800 - 900 0,61 1,55 0,94 -2,55 -1,55 -1,00 -0,61 

700 - 800 0,56 1,30 0,73 -3,25 -1,82 -1,95 -1,09 

600 - 700 0,39 1,10 0,43 -3,85 -1,52 -2,75 -1,08 

500 - 600 0,35 0,90 0,31 -4,45 -1,55 -3,55 -1,24 

400 - 500 0,25 0,65 0,17 -5,00 -1,27 -4,35 -1,10 

280 - 400 0,14 0,40 0,05 -5,60 -0,76 -5,20 -0,71 

280 -1050 3,65 1,33 4,87 -2,91 -10,6 -1,57 -5,74 

Tabell 1 

Vinter-, sommer- og nettobalanse for Langf/ordjøkelen I 1999. Middelverdiene for måleperioden 
1989-98 er 2,32 m (bw), -2,52 m (b.) og -0,20 m (bn) vannekvlvalenter. 

LangijordJøkelen 1999 - specific balsnee, traditional method Langqordjøkelen 1999 - \.OIume balsnee, tradltlonaJ method 
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Figur 8 

Massebalansediagram for Langf/ord/økelen 1999 som viser spesifikke verdier til venstre og 
volumverdier til høyre. Sommerbalansen for hver stake er vist som punkter (o). Ut fra diagrammet 
er IIkevektslinjens høyde (ELA) bestemt til 970 moh. 
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Diagrammet viser massebalansen for Langfjordjøkelen i perioden 1989-99. For årene 1994 og 1995 
er verdiene estimert fra meteorologiske parametre (nedbør og temperatur). 

2.2 Frontposisjon 
Et gradteigskart fra 1907 (fig. 10) viser at Langfjordjøkelens østlige utløper gikk helt 
ned til Første- og Andrevann rundt forrige århundreskifte (ca. 19(0). Siden den gang 

har breen trukket seg tilbake ca. 1,2 km. En stor del av denne tilbakegangen har 

skjedd i løpet av de siste 50 årene. 

Figur 10 

Gradtelgskart utgitt av Norges geografiske opmaaling I 1907. Kartet viser at den østlige utløperen 
av Langfjordjøkelen gikk helt ned til Første- og Andrevann rundt århundreskiftet (1900). 
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Flybilder viser at breen trakk seg tilbake ca. 200 m i perioden 1945-1966 og 

ca. 700 m i perioden 1966-1994. Studier av flybilder og observasjoner i felt har også 

gjort det mulig å antyde breens maksimale utbredelse (LIAM). Figur 11 og tabell 2 
viser breens tilbaketrekning siden LIAM. 

Frontmålinger ble satt i gang sommeren 1998. Målingene utføres etter tradisjonelle 

metoder der avstanden mellom brefronten og avmerkede fastpunkter bestemmes med 

målebånd. I 1999 ble det gjort målinger i august og september. For å kunne sammen

ligne tallene fra år til år benyttes høstens (september/oktober) målinger. I perioden fra 
høsten 1998 til høsten 1999 gikk breen tilbake ca. 40 meter. 

Period Retreat 
{m} (mly"ear) 

LIAM - ca. 1900 250 
ca. 1900 - 1945 250 ca. 6 
1945 - 1966 200 ca. 10 
1966 - 1999 750 ca. 23 

Tabell 2 

Langfjordjøkelens østlige utløper har siden breens maksimale utbredelse gått tilbake ca. 1450 m. 

250m 

Figur 11 

- 1999 
- 1966 

1945 
- ca. 1900 -

Frontendringer siden lille istlds maksimum (LIAM) basert på feitmålInger, flybiIder, kart og morener. 
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3. Sedimenttransport 

3.1 Innledning 
Hovedformålet med disse undersøkelsene var å ta opp borkjerner av bunnsedimentene 
i Førstevann, tolke og analysere disse, og derved få kjennskap til sediment

akkumulasjonen i vannet. Sannsynligheten for å finne lagdelte, såkalte "varvige" 

avsetninger ble ansett for å være meget gode. Dersom en ut fra lagdelingen ville være 

i stand til å tolke mektigheten av årlige avsetninger, skulle det i beste fall være mulig 

å beregne sedimenttransporten gjennom vassdraget i et mye lengre tidsrom enn 

målingene til nå har vist. Disse målingene omfatter perioden 1989-1996. Feltarbeidet 

ble i hovedsak utført i tidsrommet 22.-24. september 1999. Totalt ble det tatt opp 15 

kjerneprøver fordelt over hele vannet. Tolkning og bearbeiding av disse viste seg å 

være mer tidkrevende enn antatt, og det var ikke mulig innenfor prosjektrammen å 
analysere alle. Det ble derfor nødvendig å velge ut tre lokaliteter og analysere disse 

grundig. Et sammendrag av sedimenttransportmålingene i periden 1989-97, tidligere 

kartlegging av løsmasser og berggrunn, og mineralanalyser av finsedimentene som 

ikke er rapportert tidligere er også tatt med i rapporten. 

Truls Bønsnes og Margrethe Elster, HM har bearbeidet alle sedimentdata fra 

sedimentstasjonen ved brefronten og fra Langfjordhamn. Bønsnes har også bearbeidet 
og beregnet avløpsdata fra feltet som er benyttet i beregningene av sediment

transporten. Per Chr. Sæbø har analysert bergartsprøver fra området ved bretunga og 

utført flere mineralanalyser av suspendert materiale fra sedimentstasjonen nær bre
fronten. Hans Chr. Olsen har tolket og analysert borkjernematerialet fra Førstevann. 

3.2 Kort historikk om sedimentundersøkelsene 
1989-1997 

Tilnærmet fullstendige måleserier av suspensjonstransporten har blitt utført ved hjelp 

aven automatisk målestasjon (211.4 i fig. 31) i årene 1990-1995. I 1989 og 1996 er 

måleseriene ikke fullstendige. Ved breelvas utløp i Langfjordhamn har det i årene 

1993, 1994 og 1997 også blitt tatt prøver av suspensjonstransporten, men det er bare i 

1994 det foreligger en komplett manuell måleserie gjennom hele sesongen fra 

27. april til 17. oktober. En fullstendig beskrivelse av disse målingene er gjort av 

Olsen (1997). Målinger av konsentrasjonen i syv utvalgte lokaliteter langs vassdraget 

ble utført i årene 1992-1994 og 1997. Kornfordelingsanalyser av suspendert materiale 

har blitt utført hvert år i perioden 1989-1996. For øvrig er det også foretatt 

sedimentkildekartlegging og prøvetaking av ulike typer løsmasser ved breen og på de 

to sandurflatene hvert år i denne perioden. NVEs regionkontor i Narvik (RN) har hatt 

ansvaret for de tre hydrometriske stasjonene i feltet. Feltobservatørene som betjente 

sedimentstasjonen ved breen var Henry Hansen (1989-92) og Odvar Nilsen (1993-

96). Andor og Mary Henriksen utførte den manuelle prøvetakingen i vassdraget nede 

i Langfjordhamn, og de sto også for filtrering av alle prøver herfra (1993-94 og 
1997). 
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3.3 Områdebeskrivelse 

Berggrunn 

Berggrunnen i området omkring og under Langfjordjøkelen består vesentlig av 

plutonske bergarter av mafisk og ultramafisk karakter. De har vært intrudert i flere 

stadier, hovedsakelig i kaledonsk tid. På grunn av varierende intrusjonsalder viser de 

ofte forskjellige tektoniske og metamorfe trekk og kan være vanskelige å skille fra 

hverandre i felten, og grensen mellom dem er ofte uskarpe. To bergartskomplekser 

dominerer, i nord og øst et større område med gabbronoritt og i vest peridotitt 
(oli vinpyroksenitt). 

Gabbronoritten, som utgjør det meste av fjellgrunnen omkring breen, er en lagdelt 

gabbro bestående av mineralene klinopyroksen, orthopyroksen, feltspat og muligens 

litt olivin. Biotitt og hornblende opptrer som sekundære mineraler. Hooper (1971) 

betegner denne bergarten som olivingabbro, men i følge Bennet (1971) er olivin 

tilstede bare i bergartens nedre lag. Det er mye som tyder på at dette stemmer, da 

mineralet faktisk hittil ikke er påvist i breelvas suspenderte sedimenter (Sæbø 1992). 

Bergartskomplekset vest og syd for breen består aven ultramafisk dypbergart 

(peridotitt og olivinpyroksenit). Denne plutonen tilhører Reinfjorden ultramafiske 

kompleks. Bergarten består av nesten uforstyrrede lagdelte peridotitter i et skålformet 
massiv. Mineralsammensetningen har store likhetstrekk med gabbronoritten. 

I de bratte fjellsidene på begge sider av Langfjorden og over mot Jøkelfjorden opptrer 

større massiver av gabbrovarianten to-pyroksengranulitt. Bergarten er ikke i kontakt 

med breen, men den omgir Første-, Andre- og Tredjevann og breelva går gjennom 

denne ned mot Langfjordhamn. 

Innesluttet i denne bergarten opptrer små kropperllinser/ganger aven grovkornet 

rekrystallisert kalkstein eller marmor (Loppa marmorgruppe). Bergarten er av 

eokambrisk-kambrisk alder og tilhører den såkalte Kalakdekke-komplekset (Roberts 

1973 og 1974). Mellom Andre- og Tredjevann opptrer karstformer i bergarten, og 

elva har over en kort strekning underjordisk løp. 

Utenfor plutonkomplekset opptrer også en båndet grovkornet granatgneis. Bergarten 

har en grå til lys grå farge og granatene opptrer for det meste som porfyroblaster. 

Mellom breen og Langfjorden og på østsiden av den opptrer også mindre partier aven 

uspesifisert, lite undersøkt gabbro, (fig. 12). 

Petrografiske undersøkelser av den såkalte gabbronoritten utført av Sæbø i 1998 

bekrefter delvis overstående, men han bruker betegnelsen normal-gabbro i stedet for 

gabbronoritt. 
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Figur 12 

Langfjordjøkelen 

Løsmasser vesentlig 
sand og grus 

Gabbronoritt 

Peridotitt 
(olivinpyroksenitt) 

To-pyroksengranulitt 

Granatgneis 
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Kalkstein og marmor 

Foliasjon 

Berggrunnskart over områdene omkring Langfjordjøkelen. Vesentlig etter Hooper 1971 og Roberts 
1974. 

Han sier videre at denne gabbroen består av omtrent like mengder mørke mineraler og 

feltspat (plagioklas). Pyroksener dominerer de mørke mineralene og homblende er 

underordnet tilstede. Sporrnineraler er magnetitt, ilmenitt og ytterst små mengder 

andre bl.a. svovelkis. Som nevnt kan han ikke påvise olivin, og bergarten kan derfor 

ikke betegnes som noen olivingabbro. Han sier videre at bergarten er metamorf, 

presset og forskifret. Den viser også tegn til uralitisering, i det plagioklasen er svakt 

omkrystallisert langs komgrensene, uten tvil med en viss avskalling til følge. Dette 
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sammen med en betydelig frostforvitring har ført til en kraftig oppsprekking av både 

denne og de andre bergartene og dannelsen av store raskjegler som opptrer mange 

steder i feltet (fig. 13 og 14). 

Figur 13 

Ekstrem frostforvltrlng I gabbro 
(gabbronoritt) i grensesonen mot 
bergarten topyroksengranulltt ved 
Førstevann. Foto Hans Chr. Olsen. 

Figur 14 

I \ , , 
: \ l 

, , 

Store raskjegler ved foten av Svovelfjell (I gabbro) som følge av stor frostforvltrlng. SIdernorene til 
høyre. I forgrunnen Andrevann. Foto Hans Chr. Olsen. 
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Løsmasser 

Brearmen av Langfjordjøkelen hvor massebalanse og sedimenttransport har blitt målt, 

har gjennom en årrekke trukket seg tilbake og etablert en 700-800 m lang og 

200-300 m bred sandurflate hvor det har blitt avsatt betydelige materialmengder 
(fig . 15 og 16). 

o 0,5 , 

L-_----.JI Bre 

_ Morene 

I lsfylt morene 
~~ '--_==,1 Glasifluvialt materiale 

Morenerygger og hauger 

Figur 15 

KASSEF.JELLET 

_ Rasmateriale 

I I Bart fjell 

I ~ I Terassekant 

I_ ------I Brebegrensning 1966 

I .. · .. ··· ... ·~ ....... ·· I Brebegrensning ca 1900 

Geomorfologisk kart over undersøkelsesområdet ved Langfjordjøkelen. 
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De Øvre 200-300 m består vesentlig av materiale i grusfraksjon med stein og blokker 

nærmest brefronten. I midtre og nedre del av sandurflaten består materialet mest av 

sand og silt. Stedvis er det avsatt relativt fin silt. På vestsiden i den Øvre del av 
sanduren opptrer en rekke hauger og smårygger av fingrus og grov silt (fig. 17). 

Mellom sedimentstasjonen og innløpet til Andrevann går elva gjennom en liten 

canyon. Nedenfor denne ligger ytterligere en sandur, hvis nedre del er delvis mose

og grasbevokst (fig. 18). Elvas innløp i Andrevann danner et markert delta og vannet 

er delvis oppfylt av sedimenter med dybder på bare 2 til 7-8 m. Mellom Andre- og 

Førstevann har elva et kort løp med stein og grov grus. Elva danner ikke noe synlig 
delta i Førstevann. 

Fra utløpet av Førstevann faller elveløpet forholdsvis bratt ned mot Langfjordhamn 

og går stedvis over bart fjell. På de siste 500 m ned mot fjorden skjærer løpet 
gjennom flere terrasser fra tidligere havnivå bestående mest av sand og fingrus. 

Figur 16 

Sandurflaten foran Langfjordjøkelen fotografert I september 1999. Stiplet linje angir Isfylte 
sidemorener og mulig Issåle under løsmassene på sanduren. Foto Hans Chr. Olsen. 
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Figur 17 

Øvre del av sanduren nær brefronten som fremdeles kan ha underliggende breis. Hauger og rygger 
av grus og sand til høyre I bildet. Foto Hans Chr. Olsen. 

Figur 18 

Nedre sandur og deltaet I Andrevann. I bakgrunnen Storfjellet 847 moh. med store raskjegler ved 
foten. Bergarten er en topyroksengranulltt. Foto Hans Chr. Olsen. 
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Selve breannen er omgitt av bratte fjellsider med store delvis isfylte sidemorener som 

strekker seg forholdsvis høyt opp i dalsidene og langt framfor brefrontens nåværende 

posisjon (fig. 15 og 16). Disse morenene inneholder omtrent alle kornstørrelser fra 

store blokker til finsilt. Delvis er de blandet med rasmasser i de Øvre deler. 

Vi antar at breen har store mengder materiale i sålen. På bildet i figur 16 er 

utbredelsen av de isf ylte sidemorenenene antydet, og det er også antydet en mulig 

utbredelse av breis foran breen på selve elvesletta. 

Slik is ble observert allerede i 1988 men er siden ikke blitt sett. Boringer på elvesletta 

i august 1994 påviste ikke overlagret breis i de Øvre 2,5 m. Boringene ble utført 

omtrent halvveis mellom brefronten og sedimentstasjonen. Ettersom de isf ylte 

sidemorenene går langt framfor breen er det sannsynlig at det fremdeles befinner seg 

breis under løsmassene i dalbunnen, men at den har smeltet en del ned siden 1988. 

Ved foten av Svovelfjell og mot fjellryggen mellom Første- og Andrevann opptrer 

meget markerte sidemorener avsatt omkring 1900 (fig. 19). Ut fra morenenes høyde 
og posisjon er omtrentlig brefrontposisjon på den tiden antydet på kartet i figur 15. 

Ute på elvesletta opptrer flere meget markerte hauger som nænnest må betegnes som 

kames. En eskerliknende rygg av sand og fingrus strekker seg også mer enn 100 m 

vinkelrett på dalgangen. 

Figur 19 

SIdemorener ned mot Andrevann avsatt omkring 1900. Førstevann i bakgrunnen. Foto Hans Chr. 
Olsen. 
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At breen omkring 1900 også har gått ut i Førstevann ses tydelig på bildet i figur 2l. 

Moreneavsetninger ved observasjonshytta viser at den kan ha hatt to bretunger ut i 

vannet som antydet på figur 15. Disse kan ha hengt sammen i vannet fordi breen har 

dekket det meste av fjellkollen vest for hytta. 

Figur 20 

Eskerliknende rygg på elvesletta like ovenfor Andrevann. MaterIalet består av sand og fingrus med 
enkelte steiner opp til1S-20 cm. Foto Hans Chr. Olsen, 1994. 

Suspensjonsmaterialet som har blitt målt ved sedimentstasjonen kommer 

hovedsakelig fra fire kildeområder: 

1) Subglasialt materiale. 2) Isf ylte sidemorener. 3) Tidligere avsatt finmateriale på 

sandurflaten. 4) Ras og forvitringsmateriale fra fast fjell. 

Hovedkilden er det subglasiale materiale, men periodevis er tilførselen fra de isf ylte 

sidemorenene større. Under store flommer vil tidligere avsatt materiale på sanduren 

eroderes og bidraget herfra kan da være betydelig. 

Ras og forvitringsmateriale betyr mindre, da dette for en stor del er såpass grovkornet 

at det sedimenterer på sanduren. 
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Figur 21 

Stiplet linje viser liten arm av bretunga som gikk ned i Førstevann rundt 1900. Foto Hans Chr. 
Olsen, 1994. 

På et gradteigskart fra Norges geografiske opmaaling (fig. 10) fra 1907 går en liten 

bre tunge fra en mindre botnbre på østsiden av Svovelfjell ned til Tredjevann. 

Tilførselen av sedimenter fra denne del av vassdraget har likevel neppe vært 

nevneverdig større på den tiden enn i dag, men noe lenger tilbake kan denne 

materialkilden ha hatt betydning for materialtilførselen nedover i vassdraget. 

Dessverre har vi ingen kunnskaper om verken dybdeforhold eller sediment

mektigheten i Tredjevann. 
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3.4 Bunnsedimentene i Førstevann 
Bildet i figur 22 viser Førstevann og Andrevann nær fronten av Langfjordjøkelen. 

Andrevann er nesten oppfylt av sedimenter, men det vil gå lang tid før det gjenfylles 
fordi sedimenttilførselen i dag er beskjeden sammenliknet med tidligere. 

Figur 22 

Førstevann (venstre) og Andrevann (høyre). Elva fra Tredjevann i forgrunnen. I bakgrunnen 
Hundbergfjellet 991 moh. Foto Hans Chr. Olsen, 1997. 

En grov dybdemåling av Førstevann viser et område i midten av vannet på 
ca. 60 000 m2 som er tilnærmet flatt, hvilket tyder på betydelig sedimentasjon over 
lang tid (fig. 23). 

Totalt ble det tatt opp 15 prøver. Syv av disse (nr. 3,4,5, 10, 11, 14 og 15) ligger 
innenfor dette relativt flate området. For å få et fullstendig bilde av sedimentasjons
forholdene ble det også tatt opp kjerner fra andre deler av vannet (se fig. 23). 
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Dybdekart (øverst) og lokaliteter for kjerneprøver av bunnsedimentene (nederst) I Førstevann som 
ble tatt opp I perioden 22 .• 24. september 1999. Prøver fra lokalitetene 4, 5 og 10 er benyttet i denne 
undersøkelsen. 

Prøvetakingen ble utført fra en flåte. Det ble anvendt to typer prøvetakere (Axelson 

og Kullenberg). Prøvetakingen må karakteriseres som vellykket, selv om det ikke 

lykkes å trenge gjennom hele finsedimentet og ned til bunnmorenen som planen var. 

Den totale tykkelse av dette er derfor ikke kjent. Tolkning og analyse av prøvene viste 

seg å være langt mer tidkrevende enn antatt. Derfor omfatter analysene prøver kun fra 

lokalitetene 4, 5 og 10 (fig. 23). Dette viste seg imidlertid å være tilstrekkelig for å 
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kartlegge tilførselen av sedimenter til vannet gjennom ca. 160 år, dvs. tilbake til 
ca. 1840. 

Beskrivelse og tolkning av de enkelte kjerner 

Som figur 25 viser, består bunnsedimentene i Førstevann aven relativ jevn rytmisk 

variasjon av tynne, relativt mørke sjikt og noe tykkere lyse sjikt, tolket som avsatt 

under henholdsvis stor sommer- og liten høst/vintervannføring. I tilsvarende bresjøer 

som har fått material tilførsel fra glimmerholdige bergarter, vil dette materialet pga. 

sin flate kornform ha lengre sedimentasjonstid og de finere fraksjoner vil først 
sedimentere under "roligere" vannføringer. 

Ettersom bergartene ved Langfjordjøkelen nesten ikke inneholder glimmer, og 

bunnsedimentene likevel består av meget godt utviklet laminasjon av mørke og lyse 

sjikt, har dette også sammenheng med kornstørrelsen i materialet. Det er helt tydelig 

at de mørke såkalte "høst/vinterlag" er langt mer finkornet enn de lyse lagene. Den 

relativt lange vintersesongen i landsdelen kan også i noen grad ha bidratt til en tydelig 

utvikling av "vinterlaget" og delvis kompensert for mangelen av glimmermineraler. 

Forutsetningen for å kunne identifisere årslagene er at et lyst og et mørkt sjikt virkelig 

representerer ett års sedimentasjon. Når vi med stor sikkerhet kan si at dette er tilfelle 

i Førstevann, er dette også fordi sedimenttykkelsen i de siste års avsetninger omregnet 

til sedimentvolum, stemmer med sedimentmålingene i perioden 1989-96. 

Kjerne 4: Prøven er 75 cm lang og viser et laminert "varvig" silt/leirsediment. 

Tolkningsproblemene besto vesentlig i å skille flomavsetninger fra årlige avsetninger. 

Ved å analysere denne prøven parallelt med nr. 5 og 10 er det identifisert ca. 140 
årslag, dvs. tilbake til ca. 1860. Dette er lenger tilbake enn vi har opplysninger om 

brefrontens posisjon. Det opptrer en rekke meget tynne sandavsetninger som klart 
skyldes flommer. 

I en 20 års periode fra rundt 1980 til i dag har den midlere årlige sedimentasjon ved 

denne lokaliteten vært bare ca. 2,2 mm, mens den i den foregående 20 års perioden 

var ca. 3 mm. Som det fremgår av diagrammet i figur 24, øker dette 20 års middelet 

bakover i tiden, og når sitt maksimum mellom 1900 og 1919 med over 8 mm, for så å 

minke igjen til ca. 5. mm i gjennomsnitt i perioden mellom 1860 og 1879. 

Kjerne 5: Prøven er 78 cm lang og viser i likhet med prøve 4 et meget tydelig 

laminert silt/leirsediment. Tolkningsproblemene var de samme som i kjerne 4. Totalt 

ble det identifisert ca. 160 lag som er tolket som årlig sedimentasjon. Bunnmaterialet 

skulle derfor være avsatt ca. 1840. Også her opptrer en rekke tynne sandlag som må 

tilskrives flommer i vassdraget. De siste 4 års avsetninger er blitt deformert og delvis 

ødelagt under selve prøvetakingen. 

Det er både i prøve 4 og 5 identifisert en rekke avsetninger som må være avsatt på 

samme tid, og søylediagrammet i figur 24 bygger vesentlig på dette. En rekke 

mellomliggende avsetninger kan være noe diffuse i den ene lokaliteten og tydeligere i 

andre. 
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Det er for øvrig den samme utvikling av sedimentasjonsratene her som i lokalitet 4 

med størst sedimenttilførsel i 20 års perioden 1900-1919. Dette er da også rimelig 
ettersom lokalitetene ligger med bare drøyt 100 m avstand. 
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Figur 24 

Midlere sedimentasjon (mm) i 20 års perioder fra ca. 1840 til 1999 ved lokalitet 4,5 og 10 i 
Førstevann. Omfatter alle lag (varv). 

Kjerne 10: De Øvre 1,5 cm er ødelagt under prøvetakingen. Kjernen er 42 cm lang og 

noe kortere enn prøve 4 og 5. Til tross for meget god lagdeling var prøven vanskelig å 

tolke. Den var også mindre godt korrelert med de to andre. Mektigheten av 

avsetningene innenfor de samme 20 års periodene viser noe mindre middelverdier fra 
1960 til i dag, men noe mer fra 1920 til 1960. Kjernen viser avsetninger ca. 100 år 

tilbake. Både i lokalitet 4 og 5 opptrer flere meget tykke avsetninger som vi ikke med 

sikkerhet vet opphavet til. Den aller mektigste avsetningen på 3,7 cm i lokalitet 4, og 

3,9 cm i lokalitet 5 består begge av meget finkornet homogen silt uten mikro

strukturer og/eller tydelige sandlag avsatt i 1860 årene. Det er imidlertid flere mulige 

forklaringer på dannelsen av disse og liknende avsetninger. Dersom opphavet skyldes 

flom, må den ha vært formidabel da beregninger viser at det har blitt avsatt over 1600 

tonn i denne episoden, under forutsetning av at sedimentmektigheten er den samme 

under kote 30 i hele vannet. At avsetningen også mangler materiale i sandfraksjonen, 

kan imidlertid tyde på at det i stedet dreier seg om et undervannsskred, og at en 
konsentrert sedimentstrøm (turbiditt) er årsaken. 

De underliggende lag viser imidlertid ingen tegn til deformasjon slik en kunne vente, 

og forklaringen på dette må være at selve lokaliteten ikke er blitt direkte berørt av 

selve skredet. Tegn på slik deformasjon som følge av bevegelse i sedimentet etter 

avsetning kan imidlertid observeres mellom 22 og 26 cm dyp i kjerne 5, også her i 

forbindelse med en avsetning av liknende type, men dog av langt mindre mektighet. 

29 



På ca. 40 cm dybde i kjerne 4 (avsatt ca. 1910), opptrer også en mektig avsetning på 

ca. 30 mm tykkelse. Dette tilsvarer en akkumulasjon i Førstevann på hele 13 000 

tonn, noe som også virker helt urimelig i en flom. En slik sedimenttransport ville gitt 

en spesifikk transport på hele 2600 tonn pr km2 pr år forutsatt et breareal på ca. 5 km2• 

Brearealet på den tiden er noe usikkert, men kan neppe ha vært større. Tilsvarende 

verdi for Trollbergdalsbreen i Beiarn er ca. 1300 tonn pr km2 pr år, og denne er den 

mest materialproduserende breen i Norge der målinger er utført. 

Det er derfor mest sannsynlig at disse mektige avsetningene skyldes utrasninger, 

turbiditter og resedimentering av materiale, men dette er noe usikkert. 

Sedimentakkumulasjon i Førstevann 

Tolkninger og analyser av prøve 4,5 og 10 viser at det i de siste 20 år, fra 1980 til 

1999 har vært en midlere årlig akkumulasjon under dybdekote 30 m på ca. 2 mm. 

Over denne kotehøyden er akkumulasjonen noe mindre. Selv om de siste årene ikke 

var tolkbare i kjerne 5 og lO, kan en ut fra analyser av kjerne 4 se at årlig tilvekst har 

ligget i underkant av l mm i disse årene. Den videre beregning er basert på at 

akkumulasjonen under 30 m dyp grovt sett er dobbelt så stor som over denne dybde

kurven. Tabell 3 viser en beregning av sedimenttilvekst og sedimentvolum i de åtte 

20 års-periodene fra ca. 1840 årene til i dag. Tabellen omfatter verdier av alle 

observerte lag (varv) og verdier hvor antatte skredlag (turbiditter) er tatt bort. Som det 
fremgår av tabellen, er det perioden 1900-1919 som har hatt størst sediment

akkumulasjon dersom "skredlagene" tas med i beregningen, mens 20 års perioden 

1880-1899 har hatt størst transport dersom disse ikke er med. Dette kan tyde på at 

brefronten sto i samme posisjon i og ved Andrevann i et lengre tidsrom. Det er 

vesentlig i årene før 1930 at det er observert avsetninger som kan ha sammenheng 

med slike hendelser. I de siste 20 årene har slike hendelser med sikkerhet ikke 

forekommet. 

Midlere årlig Totalt Midlere årlig Totalt 
Periode akkumulasjon akkumulasjon 

(mm) (Tonn) (Tonn) (mm) (Tonn) (Tonn) 

1980-1999 2,1 900 17 100 2,1 900 17 100 

1960-1979 3,0 1300 26000 3,0 1300 26000 

1940-1959 5,0 2200 44000 5,0 2200 44000 

1920-1939 6,5 2900 58000 5,9 2600 52000 

1900-1919 7,6 3400 68000 6,6 2300 46000 

1880-1899 7,2 3200 64000 7,2 3200 64000 

1860-1879 4,8 2100 42000 3,1 1400 28000 

1840-1859 4,8 2100 42000 4,8 2100 42000 

Tabell 3 

Sedimenttilførsel til Førstevann i perioden 1840-1999. De tre første kolonnene viser middelverdier 
av prøve 4, 5 og 10 og omfatter alle observerte lag (varv) i prøvene. De tre siste kolonnene viser 
verdier der tre av 20 års periodene (1920-1939,1900-1919 og 1860-1879) er redusert for de antatte 
lag som skyldes skred (turbldltter). 
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venstre) viser tykkelsen av de enkelte årslag I mm. 
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3.5 Sedimenttransportmålinger 

Automatiske målinger (ISCO-stasjon) i perioden 1989-1996 

Tabell 4 gir en oversikt over resultatene av sedimenttransportmålingene (suspensjons

materialet) i årene 1989-96 tatt ved ISCO-stasjonen (211.4 i fig. 31) som lå 

700-800 m fra brefronten. Sammenlikner en tabellen med søylediagrammet i figur 24 

viser dette at tilførselen av finsedimenter til Førstevann i denne perioden var den 
laveste i de siste 160 år. 

Selv om det ser ut til å ha vært en liten økning i både sedimentkonsentrasjoner og 

midlere transport fra 1989 til 1995, har ikke dette gitt utslag i økte avsetninger i 

Førstevann. 

Ar 
Avløp I Uorganisk sedimenttranspor~Organisk sedimenttransport 

Periode 
l Total Pr døgn I Total Pr døgn Kons. I Total Pr døgn Kons. 
I (mil/. m3) (mil/. mJ) I (tonn) (tonn) (mg//) I (tonn) (tonn) (mg//) 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Tabell 4 

08.08 - 10.10 

16.07 - 20.10 

06.07 - 11.10 

24.06 - 08.10 

[0.07 - 06.10 

11.06 - 30.09 

09.07 - 30.09 

24.06 - 17.08 

I I I I 8.17 0.13 I 422 6.59 51.61 I 23.51 

i 16.80 0.17 945 9.75 56.27 37.17 

16.31 

20.22 

14.94 

22.05 

23.22 

9.92 

0.17 

0.19 

0.17 

0.20 

0.28 

0.19 

3226 

2327 

2249 

2962 

4043 

738 

32.91 

21.75 

25.27 

26,45 

48.13 

13.93 

197.77 

115.07 

150.57 

134.31 

174. li 

74.45 

! 

66.89 

86.81 

64.12 

85.80 

i 131.09 
I ! 31.09 

0.37 

0.38 

0.68 

0.81 

0.72 

0.77 

1.56 

0.59 

Resultater fra sedimenttransportmålingene 1989-1996. Uorganisk og organisk suspendert materiale 
registrert ved sedimentstasjonen ca. 800 m fra brefronten. 

Størst uorganisk transport ble målt i 1995 med ca. 4000 tonn. Det tilsvarer en midlere 

døgntransport på 48 tonn. Denne sesongen hadde også størst døgnlig avløp av 

samtlige år med 0,28 mill. m3• Observasjonssesongene 1989 og 1996 var begge ca. 40 

døgn kortere enn gjennomsnittet av de seks øvrige sesongene i perioden 1990-95. 

Resultatene fra disse seks sesongene viser et midlere døgnavløp på 0,20 mill. m3• 

I gjennomsnitt ble det registrert et transportvolum på ca. 2600 tonn som gir en 

midlere døgntransport på 27,4 tonn. Målt og beregnet midlere sedimentkonsentrasjon 

var 138 mg/l. 

For organisk materiale var gjennomsnittlig årlig transportvolum ca. 79 tonn i disse 

årene, tilsvarende ca. 0,82 tonn pr. døgn i gjennomsnitt og en midlere konsentrasjon 
på ca. 4 mg/l. 
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Det er åpenbart at en del av suspensjonsmaterialet blir avsatt mellom brefronten og 

sedimentstasjonen. Parallelle kontrollmålinger gjennom flere år viser at konsen

trasjonen synker i gjennomsnitt med nesten 60 % på denne strekningen, hvilket betyr 

at sedimenttransporten som er målt 700-800 m fra brefronten, er altfor lav og ikke 
reflekterer breens reelle produksjon. 

Målesesongene 1989 og 1996 omfatter bare deler av ablasjonsperioden på breen, og 

gir derfor ikke et fullstendig bilde av sedimenttransporten disse årene (tab. 3 og fig. 
26). 
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Det nedre diagrammet viser suspensjonstransport målt I tonn/døgn og vannføring i 
mill. m3/døgn (middelverdier) I årene 1989-96. Det øvre diagrammet viser total suspensJons
transport I tonn og vannføring I mill. m3 I årene 1989-96. 

Sedimentkonsentrasjoner langs vassdraget 

For å få kjennskap til hvordan de suspenderte sedimentene som breen produserer, 

avsettes langs vassdraget mellom brefronten og fjorden og i selve Langfjorden, ble 

det i 1992, 1993, 1994 og 1997 målt konsentrasjoner av minerogent materiale ved sju 
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faste stasjoner langs vassdraget ved en del anledninger (fig. 27). Resultatene fra 

målingene er presentert i figur 28. Disse viser middelverdier basert på to prøveserier i 

1992, fire serier i 1993 og 1994, og en serie i 1997. Målingene i 1992 ble utført svært 

sent i sesongen og er ikke representative for hele målesesongen. Sammenlignes 

prØver tatt ved sedimentstasjonen (5) med ISCO-prøvene tatt omtrent samtidig, er det 

meget god korrelasjon ved alle tidspunkt både i 1993 og 1994. I 1992 er det derimot 

dårlig samsvar, og det ser ut til at automatprøvene viser altfor høye verdier. En 

midlere kurve for alle målinger (totalt 75) viser at konsentrasjonen mellom brefronten 

og fjorden er redusert med 93 % fra et gjennomsnitt på 224 mg/l til 14,5 mg/l. Fra 

brefronten til sedimentstasjonen gikk konsentrasjonene ned med 60 % og viser at det 

finner sted en betydelig akkumulasjon av finsedimenter på denne sanduren. 

Konsentrasjonsverdier målt ved utløpet av Andrevann (4) forutsettes å være omtrent 

identiske som ved innløpet til Førstevann. Mellom brefronten og denne stasjonen har 

konsentrasjonen i snitt sunket med nesten 85 %. Det er også et betydelig fall (63 %) i 

konsentrasjonen fra sedimentstasjonen og ned til utløpet av Andrevann, noe som viser 

at det er en betydelig akkumulasjon også i dette vannet. 
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Prøvetakingsstasjoner (nr. 1-7) for måling av sedimentkonsentrasjoner ved utvalgte steder langs 
vassdraget. 
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Midlere sedimentkonsentrasjoner i mg/I målt ved sju stasjoner i Langfjordelva i årene 1992-1994 og 
i 1997. Middelverdier er basert på totalt 75 prøver. 

Beregnet sedimenttransport ved brefronten og innløp Førstevann i 
perioden 1991-1995 

På grunnlag av konsentrasjonsmålinger utført langs vassdraget i 1992, 1993, 1994 og 

1997 (beskrevet i forrige kapittel) er det utført beregninger som viser sannsynlig 

transportvolum av minerogent suspendert materiale ved brefronten i årene 1991-95. 

Tabell 5 viser en grov beregning av suspendert minerogent materiale ved brefronten 

og beregnet akkumulasjon i Førstevann i årene 1991-95. Til sammenlikning viser 

analyser av sedimentkjernene omtrent det samme med en akkumulasjon på ca. 900 
tonn i gjennomsnitt for årene 1980-1999. 
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Sedimentstasjon Endring Beregnet Akkumulasjon 
År v/brefronten Førstevann 

(Tonn) (Tonn) (Tonn) (Tonn) 

1991 3226 1900 5100 1200 

1992 2327 1400 3700 860 

1993 2254 1350 3600 830 

1994 2949 1700 4650 1100 

1995 4043 2400 6400 1500 

1991-1995 2960 1750 4690 1100 

Tabell 5 

Målt og beregnet suspensjonstransport (tonn) ved sedimentstasjonen og brefronten 1991-95. Siste 
kolonne viser beregnet akkumulasjon av suspendert materiale i Førstevann (tonn). 

Sedimenttilførsel til Langfjorden og spredning av suspendert materiale i 
fjorden 

I tidsrommet 27. april - 17. oktober 1994 ble sedimenttransporten målt ved breelvas 

utløp i Langfjorden. Total minerogen transport i denne perioden ble målt og beregnet 

til ca 275 tonn. Det tilsvarer en midlere døgntransport på ca. 1,6 tonn. Midlere 

konsentrasjon i perioden var ca. 10 mg/l. 

Sammenlignes transportvolumet med resultater fra "ISeO-stasjonen" i perioden 

11. juni - 30. september 1994 og tilsvarende periode ved Langfjordhamn, blir 

forholdet ca. 2950 tonn mot ca. 250 tonn ved fjorden. Det viser at så mye som 

ca. 2700 tonn, tilsvarende ca. 90 % av transportvolumet, sedimenterer mellom breen 

og fjorden, vesentlig på sanduren framfor breen og i Andrevann. Mesteparten (ca. 180 

tonn) av det som ble tilført fjorden i 1994 ble målt i juli og august. For 1993 og 1995 

foreligger det bare estimerte verdier (ikke målte) for sedimenttilførselen til fjorden, 

og de viser ca. 600 tonn i begge disse sesongene. I 1992 er kontrollmålingene langs 

vassdraget som beregningene bygger på ikke gode nok. Benyttes middelverdiene i de 

tre årene 1993, 1994 og 1997, får vi en sedimenttilførsel til fjorden på ca. 330 tonn 

dette året. 

Den l. august 1994 ble området flyfotografert og kart A i figur 29 illustrerer 

spredningen av suspendert materiale i den indre delen av Langfjorden. 

Konsentrasjonene av suspendert minerogent materiale den l. august 1994 var ved 

utløpet av Langfjordelva (1 i fig. 27) 10,7 mg/l og hadde de foregående fire døgn vært 

ca. 14 mg/l. Selv om sedimentkonsentrasjonene utover i fjorden er ukjent den dagen, 

kan det tydelig iakttas at konsentrasjonen ved og nær overflaten på den første 

kilometeren fra utløpet har vært stor nok til tydelig å kunne ses på flybildene (farget 

blått i figur 29 A). Gul farge angir konsentrasjoner mindre enn 10 mg/l. Utenfor 

Grønneset ses et mindre område med konsentrasjoner nær 10 mg/l, men dette er 

sannsynligvis materialtilførsel fra elva som kommer fra Isdalsjøkelen (en arm av 

0ksfjordjøkelen). 
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På flybilder tatt 11. juli 1966 ses tydelig blakking av hele den indre delen av 

Langfjorden. Vi har imidlertid ingen kunnskaper om verken vannføring eller 

sedimenttransport på den tiden, men etter flybildet å dømme må konsentrasjonene ha 

vært høyere da enn i august 1994. Som det fremgår av kartet (figur 29 B), ser 

konsentrasjonene ut til å være jevnt like høye i nesten hele fjordområdet innenfor 

Isdalen som de var nær utløpet av breelva den l. august 1994, og ut fra sprednings

intensiteten sannsynligvis noe høyere. Litt bemerkelsesverdig er det at sediment

tilførselen fra Isdalsjøkelen ikke ser ut til å ha vært vesentlig større i 1966 enn i 1994, 

med mindre det denne dagen (11. juli 1966) var kraftig vind som presset 
sedimentstrømmen fra Isdalselva inn i fjorden. 

Figur 29 

Sedimentspredning i 
Langfjorden. Kart A viser 
situasjonen den 
1. august 1994 kI.15:25, 
mens Illustrasjonen i kart 
B er fra 11. juli 1966 
kl.11 :20. Blå farge angir 
konsentrasjoner >10 mg/I 
og gul farge < 10 mg/l. 
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3.6 Kornfordelingsanalyser ved sedimentstasjonen 
I tidsrommet fra august 1989 til september 1996 ble det utført analyser av 

kornfordelingen i totalt 85 prØver av minerogent suspendert materiale. Innholdet av 

silt varierte forholdsvis lite og lå mellom 70 og 90 % med et middel for alle årene på 

ca. 77 %. Innholdet av materiale i sandfraksjonen 0,06-1,0 mm varierte mellom 

2 og 23 % med et snitt på ca. 13 %. Innholdet av leire varierte mellom 8 og 16 % med 

et snitt på ca. 10 %. Det er i likhet med mange andre brevassdrag som har blitt 

undersøkt, ikke funnet noen entydig sammenheng mellom høy vannføring og høyt 

sandinnhold eller motsatt. Nytten av kornfordelingsanalysene her vil likevel være at 

det er mulig å beregne volum av materialtilførsel i de ulike fraksjoner som har 

sedimentert langs vassdraget, i hvert fall ca. 20 år bakover i tid, muligens helt tilbake 

til ca. 1960 årene. 
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Gjennomsnittlig innhold av leire, silt og sand i suspendert materiale fra vannprøver tatt ved 
sedimentstasjonen 700-800 m fra brefronten. 

3.7 Vannføringsberegninger (breelva) 
Her omtales bare metoden for beregning av vannføring i selve breelva som er benyttet 

til å beregne sedimenttransporten fra breen. Nedbørfeltet som drenerer til vannmerke 

(VM) 21l.1 (fig. 31 og tab. 6) ved utløpet av Førstevann, er beregnet til 13,90 km2 

(delfeltene A, B, C, D og E). Avløpet domineres av smeltevann fra den 3,65 km2 store 

østvendte brearmen av Langfjordjøkelen som drenerer til Andrevann. Nedbørfeltet 

(A+B) til sedimentstasjonen (21l.4) er 7,12 km2 og utgjør 47 % av totalfeltet (A-F). 

Den brefrie delen som drenerer til Førstevann (C) er 1,18 km2, til Andrevann (D) 

1,40 km2, til Tredjevann (E) 4,20 km2 og til sedimentstasjonen (A) 3,47 km2• 

Nedbørfeltet mellom VM 21l.1 (F) og elvas utløp i Langfjorden er 1,39 km2 og det 

totale feltet til fjorden (A-F) er 15,29 km2, med en breprosent på ca. 24 %. De tre 

vannene i feltet utgjør 0,72 km2 og gir en sjøprosent på 5,2 % i feitet til VM 21l.l. 

I delfelt C er sjøprosenten 28,8 %, idelfelt D 8,6 %, og idelfelt E 6,2 %. 

38 



KASSEFJELLET 

9 Llmnlgrafataajon 

o 1km 
'L-.'----_-'--_---I, 

Figur 31 

Det totale nedbørfeltet til Langfjordelva (vassdragsnr. 211.33Z) med de ulike delfeltene (A-F) og 
målestasjonene (I. eks. 211.1). 

DelJel! Areal Beskrivelse 

A 3,47 Brefritt felt til sedimentstasjonen 

B 3,65 Delfelt av Langfjordjøkelen 

C 1,18 Brefritt felt til Førstevann 

D 1,40 Brefritt felt til Andrevann 

E 4,20 Brefritt felt til Tredjevann 

F 1,39 Umålt delfelt til Langfjorden 

Tabell 6 

Delfeltene til Langfjordelva (vassdragsnr. 211.33Z). 

VM 211.1 ved utløpet av Førstevann måler delfeltene A-E på 13,90 km2• VM 211.3 

måler kun vannføringen idelfelt E (4,20 km2). 

I januar 1997 ble det utført en teoretisk beregning av vannføringen i selve breelva 

(delfelt A+B) ut fra alle tilgjengelige data. I korthet gikk dette ut på å redusere 

vannføringen ved VM 211.2 ved å trekke spesifikk vannføring for område D+E fra 

vannføringen som måles ved VM 211.2. Spesifikk vannføring for område D+E er 

beregnet ved å dividere vannføringen ved VM 211.3 på arealet idelfelt E. Deretter er 
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denne verdien multiplisert med arealet til område D+E og trukket i fra vannføringen 

ved VM 211.2. I denne vurderingen antas det at spesifikk vannføring for område E 

også er representativt for område D. 

Ut fra disse beregningene ble totalavløpet ved sedimentmålestasjonen i breelva 

(211.4) i de ulike observasjonsperiodene i årene 1989-1995 beregnet til å være 

ca. 18 % lavere enn avløpet ved VM 211.1 (tab. 7). 

Ar VM 211./ VM. 211.4 Reduksjon Reduksjon 

(mill. m3) (mill.m3) (mill. m3) (%) 

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

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 7 

Totalavløp (mill. m 3) i observasjonsperioden 1989-1995 ved VM 211.1, og beregnet avløp i breelva 
ved sedimentmålestasjonen 211.4. 

3.8 Mineralanalyse av suspensjonsmaterialet 
Mineralsammensetningen i det suspenderte materialet som ble målt ved brefronten, er 

undersøkt i en prøve innsamlet 23. juli 1995. Vannføringen var da 6 m3/s, som er 

relativt høyt uten å være direkte flom. 

Prøven ble siktet i fem ulike fraksjoner mellom 1 mm og 75 my. 

Den groveste fraksjonen >1 mm består overveiende av bergartskom av gabbro med 

pyroksener, noe horn blende og plagioklaser og litt ilmenitt. Noen frie kom av de 

samme mineralene forekommer. Det samme gjør enkeltkorn av svovelkis, muskovitt, 

biotitt, titanitt og muligens granat. Kvarts er ikke påvist. 

Fraksjonen >0,5 mm består overveiende av bergartsfragmenter av gabbro med enkelte 

frie korn av pyroksener, homblende og plagioklaser. Andre mineraler som svovelkis, 

ilmenitt, glimmere, kloritt og titanitt forekommer, men i meget små mengder. Enkelte 

kvartskorn er observert. 

Fraksjonen >0,25 mm inneholder små mengder bergarts korn med frie korn av 

pyroksener, homblende og plagioklaser. En del magnetittkom, glimmere, ilmenitt, 

titanitt og apatitt er tilstede i ytterst små mengder. Noen kvartskom er påvist. Totalt er 

det ca. 2/3 mørke mineraler og 1/3 plagioklaser. 

Fraksjonen >0,125 mm er delt i en magnetisk og en umagnetisk del. Magnetisk del 

består aven del frie magnetittkom, samt de tre mineralgruppene pyroksener, 
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amfi boler og plagioklaser. Den umagnetiske delen består av ca. 2/3 plagioklas og 1/3 

mørke mineraler. Enkeltkorn av glimmere, kloritt, ilmenitt, svovelkis og apatitt, og 

spor av epidot og muligens turmalin forekommer. 

Fraksjonen >0,075 mm der den magnetiske delen består av ca. 2/3 magnetittkorn. 

Resten består av omtrent like deler mørke mineraler, pyroksen, litt hornblende og litt 

ilmenitt. De lyse mineralene er overveiende plagioklaser og litt kvarts. Den 

umagnetiske delen er noe anriket av mørke mineraler, pyroksener, litt homblende og 

spor av glimmer, ilmenitt, titanitt, svovelkis, granat, turmalin og muligens apatitt. 

Kort oppsummert stammer materialet fra gabbroide bergarter, metamorfosert og 

forskifret, med pyroksener og homblende som hovedmineraler, og noe plagioklaser. 

Kvarts er tilstede i meget små mengder. 

Olivin er ikke påvist i materialet, men det antydes at olivininnholdet i olivingabbroen 

kan være så lav som 2-3 %, og i tillegg er mineralet svært sprøtt og kan være 

nedknust til partikler <63 my. Bennet (1971) antyder også (kap. 3.3) at olivin bare 

forekommer i de nedre lag av bergarten, og i så fall vil mineralet bare tilføres fra 

erosjon i peridotittområdet på breens sydside. 

Mineralenes kornform viser et relativt skarpkantet materiale som betyr at det må være 

kort-transportert. Tilstedeværelsen av svovelkis bekrefter også dette. 

3.9 Diskusjon og konklusjon 
Av de 15 sedimentkjernene som ble tatt opp fra bunnsedimentene i Førstevann, er tre 

borkjerner fra lokalitet 4, 5 og 10 analysert i forbindelse med disse undersøkelsene. 

De er alle tatt opp fra vannets dypeste og flateste del på ca. 60 m dyp. Korrelasjonen 

mellom de ulike avsetninger i lokalitet 4 og 5 er meget gode, men ikke fullt så bra 

mellom disse og lokalitet 10. Som forventet består bunnsedimentet av laminerte, 

såkalte "varvige" avsetninger, vesentlig av materiale i siltfraksjonen. De såkalte 

"varv" representerer en rytme i sedimentasjonen gjennom året som normalt avsetter et 

mørkt og et lyst sjikt. Noen sekvenser i prøvene har vært vanskelig å tolke. 

Problemene bestod vesentlig i å skille flomavsetning fra avsetning som kunne skyldes 

undervannsskred med tilhørende sedimentstrømmer (turbiditter). Det forekommer 

imidlertid bare tre-fire slike episoder i hver av lokalitetene. Selv om disse skulle 

feiltolkes, har de ikke hatt avgjørende betydning for totalforståelsen av 

sedimenteringsforløpet i vannet. Selv om vi fremdeles ikke med sikkerhet kan fastslå 

årsaken til dannelsen av disse spesielle avsetninger, er det likevel mest sannsynlig at 

de har sammenheng med undervannsskred, eventuelt "sedimentskyer" i fronten av 

disse. 

Analysene viser at sedimenttilførselen til vannet i nyere tid nådde sitt maksimum 

rundt 1900, da årlig akkumulasjon av finmateriale i silt/leirfraksjonen var 6-8 mm i 

året. Bunnmaterialet i kjerne 5 ser ut til å være avsatt omkring 1840-årene. Fram til 

ca. 1900 var breen i fremgang, og årlig tilførsel i denne lokalitet (5) økte fra 4-5 mm 

pr år på 1840-tallet til 7-8 mm rundt 1900. 
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Etter 1900 har breen gradvis trukket seg tilbake og transporten inn i Førstevann har 

avtatt. I løpet av de siste 20 årene har årlig tilførsel i gjennomsnitt avsatt et ca. 2 mm 

tykt lag i vannet. Det betyr at NVEs sedimentmålinger i perioden 1989-1996 pågikk i 

en periode med mindre sedimenttransport enn hele tidsrommet 1840-1980. 

Transporten forbi sedimentstasjonen og inn i Andre- og Førstevann har gått tilbake i 

disse årene. Om breens reelle produksjon av finsedimenter har minket, er usikkert 

fordi en stadig større andel av finmaterialet har blitt avsatt på elvesletta etter hvert 
som breen har trukket seg tilbake og sandurflaten har blitt større. 

Breer i tilbakegang produserer vanligvis mindre sedimenter enn de som går frem. 

Med en gradvis minking i sedimenttilveksten i Førstevann mellom 1900 og 1990-

årene på 3-4 mm, er det liten tvil om at avsetningene av finsedimenter på sanduren 

har tiltatt samtidig med at årlig transportvolum fra breen har gått tilbake. 

Undersøkelsen viser for øvrig at sedimentmålingene som pågikk i perioden 1989-

1996 heller ikke reflekterte breens reelle finsedimentproduksjon i det konsentrasjonen 

av suspendert materiale i gjennomsnitt lå mer enn 60 % lavere ved sedimentstasjonen 

enn ved brefronten. Oppjusteres transportvolumet til sannsynlig størrelse ved fronten, 

øker midlere transportvolum i perioden 1991-95 fra ca. 3000 til ca. 4700 tonn. Dette 

gir en økning i spesifikk transport fra ca. 800 tonn pr. km2 pr år til ca. 1270 tonn pr 

km2 pr år. A v de brevassdrag NVE har drevet systematiske målinger i, overgås dette 

resultatet bare av transporten i elva fra Trollbergdalsbreen i Beiarn, Nordland (1313 
tonn). 

I Førstevann viser beregninger på grunnlag av konsentrasjonsanalyser en midlere 

årlig akkumulasjon på mellom 900 og 1100 tonn av suspendert materiale i tidsrommet 

1991-1995, noe som stemmer forholdsvis bra med den sedimenttilveksten som er 

målt i kjernematerialet på mellom 1 og 2 mm i året. 1994 er den eneste av 

observasjonssesongene det foreligger komplette måleserier av suspensjonstransporten 

både oppe ved breen og nede ved fjorden. Her viser målinger og beregninger på 

grunnlag av konsentrasjonsanalyser forbausende god korrelasjon med de 

sedimenttykkelser som er funnet i Førstevann. Eksempelvis sedimenterte ca. 500 tonn 

i vannet beregnet på grunnlag av analysene, og ca. 470 tonn beregnet etter en 

sedimenttilvekst på 2,1 mm i 1994. Nede ved Langfjorden ble det målt en transport på 

275 tonn i 1994, mens det ble teoretisk beregnet ca. 230 tonn. 

Berggrunnen omkring Langfjordjøkelen består av gabbroide, frostforvitrede og sterk 

oppsprukne bergarter, med pyroksener, homblende og plagioklas som 
hovedmineraler. 

Breerosjonen i området har vært og er muligens fremdeles relativ stor og har sammen 

med forvitringsprosessen avsatt betydelige materialmengder av sand, grus og til dels 

silt på sanduren framfor brefronten. De isf ylte sidemorenene inneholder også mye 

finmateriale til dels i siltfraksjonen som tidvis tilføres breelva. Mulig underliggende 

breis på deler av sanduren observert i 1988 kan kanskje forklare noen av de mange 

spesielle formene på løsmassene i deler av sandurflaten. 
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De gabbroide bergartene i området inneholder omtrent ikke glimmer. De tynne 

sjiktene av "vinteravsatt" materiale i Førstevann består derfor vesentlig av svært 

finkornet materiale av hornblende og pyroksener. Siltfraksjonen dominerer det 

suspenderte materialet ved sedimentstasjonen med nesten 80 % i gjennomsnitt i årene 

1989-1996, men leirinnholdet er også relativt høyt med ca. 10 % i gjennomsnitt. 

Analyser av enkelte lag i bunnsedimentene i Førstevann inneholder opptil 20 % leire. 
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4. Vannføring 
I dette kapittelet beskrives målinger og beregninger i forbindelse med kartlegging av 

vannføringsregimet i Langfjordelva. Det er opprettet tre målestasjoner for avløp 

(fig. 31), den første høsten 1980 og de to neste høsten 1989. 

4.1 Innledning 
Avløpsmålingene i området ble satt i gang i september 1980 i forbindelse med 

interesse for kraftutbygging i vassdraget. Avløpstasjonen VM 211.1 (fig. 31) har 

siden vært drevet kontinuerlig, og er komplettert ut 1999. Etter 1990 er dette 

vannmerket blitt drevet som en del av NVEs eget stasjonsnett. 

I august 1989 ble to nye målestasjoner; 211.2 og 211.3, bygget og satt i drift. Et kart 

over området med de enkelte delfelt og lokalisering av målestasjonene er vist i figur 

31. Da målingene i VM 211.1 er brepåvirket, ønsket man med de to nye stasjonene å 

innhente data som kunne gi grunnlag for å beregne en tidsserie for feltets brefrie del. 

Med en serie for totalfeltet (A-E i fig. 31) og en serie for det brefrie feltet (E) ønsket 

man også å kunne beregne vannføring for breelva isolert (A+B), og for elva ut av 

breporten på Langfjordjøkelen (B). Dette måle- og beregningsarbeid skulle 

videreføres innenfor prosjektet. A v rent tekniske grunner har det dessverre ikke latt 
seg gjøre å nå de oppsatte mål fullt ut innen tidsfristens utløp. 

4.2 Vannføringskurve ut av Førstevann 
Det er gjennomført oppmåling av sammenhørende vannstander mellom Førstevann og 

vannstandsskalaen på VM 211.1. På dette grunnlag er det foretatt en kurvetilpasning 
mellom datasettene. Dette er vist i tabell 8 og figur 32. 

Vannstand i Vannstand ved 
Førstevann VM 211.1 MERKNAD 

(m) (m) 

1,05 1,40 Stipulerte maksimalflommer 

0,86 0,99 Målt 28.06.99 kl. 1510 

0,83 0,94 Målt 29.06.99 kl. 1948 

0,62 0,57 Målt 06.07.99 kl. 2110 

0,60 0,55 Målt 07.07.99 kl. 1120 

0,55 0,49 Målt 23.08.99 kl. 1530 

0,48 0,42 Målt 26.09.99 kl. 1330 

0,10 0,10 Stipulerte salpunkter 

Tabell 8 

Sammenhengen mellom vannstand i Førstevann og VM 211.1 målt sommeren 1999, samt mellom 
anslått salpunkt og maksimalflom ved de samme målesteder (se flg. 32). 
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Som det fremgår av figur 32 oppnås det en meget god korrelasjon mellom de målte og 

stipulerte sammenhørende punkt. 

Sammenhørende vannstander 
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Figur 32 

Sammenhengen mellom målte vannstander i Førstevann og ved VM 211.1. 

Formålet med disse målingene har vært å skaffe et datagrunnlag for konstruksjon av 

en vannføringskurve ut av Førstevann, og for å kunne rekonstruere vannstander ved 

VM 211.1 til en vannstandsserie for innsjøen. 

Sammenhørende verdier for vannstander er gitt ved ligninga: 

hl = 0.9047(h2 - 0.085)°·5527 

som er en omskrevet versjon av regresjonsligningen i figur 32. 

hvor: hl = vannstand i Førstevann 

h2 = vannstand ved VM 211.1 

Vannføringskurven ut av Førstevann ble bestemt til en kurve med to segmenter: 

1) q = 0.4371(hl + 0.400)4.5875 hmin = -0.400 

2) q = 13.5464(hl - 0.080)3.0417 hmin = 0.250 

1) gjelder for vannstander under 0,25 m på skalaen og 2) gjelder for vannstander over 

0,25 m. Salpunktet er -0,40 m. 
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4.3 Tilsig til Førstevann 
Magasinkurven for Førstevann ble bestemt ved planimetrering av innsjøarealet og en 

sammenligning av dette med tidligere arealmåling av de to andre innsjøene i vass

draget. Resultatet er vist i tabell 9. I begge tilfeller (både Første- og Andrevann) var 

det planimetrerte arealet ca. 4 % høyere enn det målte. Det samme forhold ble brukt 

for å arealbestemme Førstevann. Arealkurvens form i det aktuelle vannstandsområdet 

ble sammenlignet med kurven for Andrevann fordi man ut fra lokalkunnskap må 

kunne bedømme denne som mest relevant. 

Vannstand i Magasinvolum 
FørstevanIl 

(m) (mill.m3) 

-0.3 0.000 

-0.2 0,029 

0,0 0,086 

0,2 0.144 

0,4 0,202 

0.6 0,259 

0,8 0,317 

1,0 0,374 

1,2 0,433 

lA 00491 

1.6 0,549 

1.8 0.607 

Tabell 9 

Sammenheng mellom vannstand og magasinvolum i Førstevann. 

Med disse to forhold avklart er det foretatt en tilsigsberegning basert på døgnverdier 
inn til Førstevann. 

Beregningen bygger på magasinkurven gitt i tabell 9, vannføringskurven i to 

segmenter (se forrige side), og avløpsserien fra VM 211.1. Vannmerket ligger like 

nedstrøms utløpet fra Førstevann. Restfeltet nedstrøms utløpet er ubetydelig. 

En sammenligning av flerårs døgn verdier for perioden august 1989 til desember 1999 

(middelverdien for hver enkelt dato gjennom perioden) mellom den registrerte tilløps

og avløpsserien til Førstevann viser at dempningen gjennom vannet er ubetydelig med 

denne tidsoppløsningen på ett døgn. Kurvene faller oppå hverandre. Sammenligning 

mellom enkeltverdier for separate år viser det samme. Tilsvarende beregninger er 

også utført for perioder med tidsoppløsning 1 time, som er den fineste tidsoppløsning 

som de registrerte vannstandsdata gir. Da vises dempningen godt. Kurvene er litt 

forskjellige (fig. 33). 

Ved fin tidsoppløsning viser den tilbakeregnede serien en sannsynlig utvikling. Den 

gjennomgår en klassisk dempning ved passasje gjennom Førstevann. Tilbakeregnet 

serie viser også en meget god korrelasjon med timedata for utløpet ved Andrevann. 
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Sammenligning mellom tilløp og avløp til Førstevann med tidsoppløsning på 1 time. Forskjellen på 
de to kurvene viser dempningen I InnsJøen. 

4.4 Vannføringsmålinger 
Som basis for konstruksjon av vannføringskurver og kontroll av beregnet avløpsserie 

for breelva isolert, er det foretatt vannføringsmålinger ved 4 lokaliteter/elver i 

vassdraget. Dette er vist i tabell 10. 

ElvNM Målemetode 

21Ll Hastighetsprofilering 

Antall 

målinger 

24 

Sum 

44 
__ 211_.1 __ . ___ Fortt~it:tgsme!.<?~~ ____________ ~~ _________ . _____ . 

211.2 Hastighetsprofilering 15 
49 

211.2 ___ !,orty!.mi I!~~!!l~~ode ____________ 34 ___ . _________ .. _______ _ 

Breelva Hastighetsprofilering 16 
19 

___ .~!~~~'0 ________ ~?!.yn ni ngsm~to~~ __________ ._______ __ __ ~ ____________ .. __ ___ _ 

211.3 Hastighetsprofilering 19 
26 

211.3 Fortynningsmetode 7 

Sum 74 64 138 

Tabell 10 

Oversikt over vannføringsmålinger som er utført ved vannmerkene og I breelva. 

Alle vannføringsmålinger og kurvekonstruksjoner er gjennomgått. Det ble funnet 

grunnlag for revisjon av Øvre segment på kurven for VM 211.2. De andre kurvene er 

ikke endret. I september 1999 ble det foretatt to saltmålinger ved hvert vannmerke. 
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De øvrige målinger er foretatt i perioden 1989 til 1999. Ved VM 211.1 er ca. 15 av 

målingene foretatt før 1989. 

4.5 Vannstandsmålinger i Andrevann 
Målingene i Andrevann (VM 211.2) ble som nevnt startet opp i august 1989. 

Målingene har gått kontinuerlig fram til høsten 1996 men med flere avbrudd pga. 

snØras med store bygningstekniske skader. I oktober 1998 ble det montert en ny 

stasjon med logger og trykkcelle i Andrevann. Denne har ikke fungert tilfredsstillende 

pga. en feilmontert trykkcelle, og den var også tidvis montert i feil inngang på 

loggeren. Resultatet er at data for 1998 og 1999 ikke er tilfredsstillende. Årsaken kan 

være at trykkcellens åpning er tett av slam. Det er derfor nødvendig å bytte ut 

trykkcellen. 

4.6 Vannstandsmålinger i Tredjevann 
Også i Tredjevann ble målingene satt i gang i august 1989. SnØras og snøvekt har 

også her medført betydelige skader. Målingene har pågått kontinuerlig i perioden 

1989 til utgangen av 1994. Det har også vært sporadisk drift i årene 1995 og 1996, 

mens stasjonen var helt ute av drift i 1997 og 1998. I mai 1999 ble det montert ny 

logger med trykkcelle. I første omgang ble denne montert provisorisk. I september 

1999 ble den ferdig montert med logger i fastmontert skap og trykkcellekabel 
beskyttet med galvaniserte stålrør. Den har fungert tilfredsstillende og gitt gode data 

for 1999. Døgnverdier er vist i figur 34. 
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Avløpsregistreringene (døgnverdier) I Tredjevann 11999. 

48 



4.7 Utvidelse av serier 
A v løpsserien for VM 211.1 er komplett for perioden 1980 til utgangen a v 1999. Det 

er beregnet tilsig til Førstevann for samme periode ved hjelp av metodikk beskrevet i 

kapittel 4.3. Denne tilsigsserien er et viktig bidrag ved komplettering av serien for 

VM 211.2 for årene 1994 til 1999. Det er etablert endelige regresjonsligninger for 

denne utvidelsen, basert på data fra VM 211.1 og for beregnet serie fra VM 211.1. 

Det er laget regresjonsligninger for 5 sesonger og funnet meget god forklaringsgrad i 

form av høye regresjonskoeffisienter på hhv. 0,96 - 1,00 - 0,99 - 0,99 og 0,83. Men 

det har ikke vært mulig å få generert data på grunn av at nødvendige verktøy for 

beregningen av serien basert på regresjonsligningene ikke har fungert under arbeidet 

med denne rapporten. 

Situasjonen er tilnærmet den samme vedrørende utvidelsen av serien for VM 211.3. 

Denne serien må kompletteres for den samme perioden som VM 211.2, men her 

finnes det gode data for store deler av 1999. Arbeidet med regresjonsligningene er 

delvis utført, men en har ikke kunnet fastlegge endelige ligninger fordi det gjenstår en 

del arbeid med klargjøring av regionale data for den mest aktuelle perioden. Dette 

arbeidet er ikke ferdigstillet, og serien for VM 211.3 kan derfor ikke kompletteres og 

utvides. Foreløpige regresjonsligninger er etablert for de samme fem sesonger som 

ved VM 211.2, og det er oppnådd regresjonskoeffisienter på hhv. 0,87 - 0,92 - 0,89 -

0,86 - 0,74. 

Viktige deler av prosjektet er av ovennevnte grunner ikke utført. Dette kan først skje 

når alle aktuelle serier er komplettert. Det helt sentrale i denne sammenheng er å få 

komplettert VM 211.3 som er en nøkkel serie for de beregninger som skal utføres i 
følge prosjektets mål og beskrivelser. 

4.8 Øvrig feltarbeid 
Arbeidet med permanent motering av instrumenter på VM 211.3 er nevnt (kap. 4.6). 

Det samme gjelder moteringen av nedbørmåleren ved 211.4 (kap. 5.2). 

Det ble i tillegg utført en del vedlikehold på to gangbruer, etter store skader på grunn 

av snølast og ras. Brua av rundtømmer over elva ut av Andrevatnet ble forsterket med 

en ekstra rundstokk i hovedspennet og gangbanen ble gjort noe smalere. Brua over til 

VM 211.1 er en hengebro. Her ble kabel stativet på el vas høyre bredd utbedret, og alle 

fire bærewirene ble strammet opp. Også stativet på venstre bredd må utbedres 
tilsvarende i nær framtid. 

4.9 Videre arbeid 
Arbeidet med komplettering av de aktuelle avløpsseriene og utvidelse av den brefrie 

tidsserien tilbake 1980, vil bli fullført så snart det er mulig. 

Dernest vil det bli laget serier for breelva med to ulike alternativer. 
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Tilpasning av HBV-modell for vassdragets brefrie del kan gjennomføres så snart 
avløpsserie for VM 211.3 er utvidet. 

Bearbeiding og dokumentasjon av felterfaringer og beregning av serienes usikkerhet 

er temaer som det vil bli arbeidet med på noe lengre sikt. 

Drift av målestasjonene i vassdraget vil videreføres som en del av NVEs eget 

hydrologiske målenett. 
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5. Meteorologiske målinger 

5.1 Lufttemperatur 
I perioden 1993-96 ble det målt lufttemperatur ved Andrevann (255 moh.). En ny 

målestasjon for lufttemperatur ble satt i drift i august 1997. Denne stasjonen er 

plassert ved breelva mellom brefronten og Andrevann (fig. 4 og 35), og ligger 

ca. 270 moh. Det registreres timeverdier som senere blir konvertert til døgnmiddel

verdier. Data fra målingene er presentert i tabell Il. Tidligere ble verdiene sammen

lignet med målinger fra værstasjonen Loppa (9270) som ble nedlagt sommeren 1999. 

Av den grunn er det nå gjort sammenligninger med værstasjonen Nordstraum (9235) i 

Kvænangen, som ligger ca. 35 km sØr for Langfjordjøkelen. Data fra denne stasjonen 

finnes tilbake til 1965. Etter noen års målinger kan det være mulig å opprette en 

korrelasjon av målt lufttemperatur mellom de to stasjonene. 

Tabell Il viser døgnmiddelverdier fra begge stasjonene for "sommersesongen 1999", 

som er definert fra l. juni til og med 30. september. Som tabellen viser var 

middeltemperaturen ved Langfjordjøkelen 3,5 °e i sommersesongen 1999. Til 

sammenligning var tilsvarende temperatur 5,9 °e i 1998. Sommertemperaturen fra 

Nordstraum er 10,6 °e for 1999. Fjorårets temperatur var 10,7 °e, mens stasjonens 
middelverdi for hele måleperioden (1966-98) er 10,1 0c. 

Daily mean values 

Air temperature Langfjordjøkelen (0C) 

Air temperature Nordstraum (0C) 

Temperature-gradient NordstraumILangfj. (OC/100 m) 

Tabell 11 

1 lune-3D September (summer season) 

1999 1998 Mean 1966-98 

3.54 

10.60 

2.67 

5.92 

10.68 

1.80 

10.12 

Døgnmiddeltemperatur målt ca. 800 m foran brefronten av Langfjordjøkelen (ca. 270 moh.) og på 
værstasjonen Nordstraum (6 moh.) i perioden 1. juni - 30. september 1999. 

5.2 Nedbør 
Målinger av nedbøren i et oppsamlingskar ble startet opp 29. juni 1999. Som 

totalisator ble det brukt et standard oljefat. Dette ble forsynt med trykkcelle i bunnen. 

Logger ble montert på masta til temperaturloggeren ved slamstasjonen (211.4 ). 

Bildet i figur 35 viser arrangementet. 
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Figur 35 

Målestasjon for lufttemperatur og nedbør er plassert ved breelva mellom Andrevann og brefronten. 

Nedbørdata ble sist hentet inn den 14. nov 1999. Data for hele måleperioden er vist i 

figur 36 som en summasjonskurve for vannstanden i totalisatoren. Det ble i perioden 

29. juni - 14. november 1999 målt 840 mm nedbør. I perioden 6. juli til 28. september 

ble det målt 530 mm i totalisatoren og i samme periode hhv. 560 og 620 mm i to store 

50-liters oppsamlingskar som var plassert hhv. langs elva fra Tredjevann, og på 

vannskillet mellom Skalsadalog Langfjordelva øst for Andrevann. Det kan tyde på at 

vassdraget har hatt forholdsvis lik nedbør i alle deler av feltet, men at nedbøren øker 

noe med høyden. Avløpsmålingene i VM 211.3, fra det brefrie feltet (E i fig . 31), 

viste en avrenning for hele perioden på 1100 mm, og 650 mm for perioden 6. juli til 

28. september (hhv. 23 % og 31 % mer enn nedbør målt på totalisatoren). Dette 

samsvarer godt med nedbørmålingene fordi det er rimelig at avløpet fra Tredjevann er 

25-30 % høyere enn målt nedbør i totalisatoren fordi feltet ligger mer enn 100 m 

høyere og har en betydelig andel høyereliggende arealer som bidrar med snøsmelting 
utover sommeren. 
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A vløpsmålingene ved VM 211.1, det opprinnelige vannmerket i vassdraget med en 

breandel på ca. 26 %, viste en avrenning for hele perioden som tilsvarer 1732 mm, og 

1370 mm for perioden 6. juli til 28. september. Dette er hhv. 2, l og 2,6 ganger høyere 

en den målte sommemedbøren. Faktoren er størst i den mest aktive smeltesesongen 

på breen. Da er det overveiende barmark i resten av feltet. 

21UO va/V'lland I.J~IIMI ver:l mldOllverdlw HYkVALJlOIHT TllI'IIHerdler 

E 
1.0 

-c 
<= 
C 

;;; 
<= 
<= c 
> 0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 +----~'I"'__----,----.--____r----......,----__,_---_____, 

JIIl Sop 

1999 

Figur 36 

Registrert nedbør i totalisatoren i perioden 29. juni -14. november 1999. 

Nærmeste nedbørmåler er Loppa (9270) som ligger ca. 25 km lenger nord, og har 

vært i drift siden 1921. Stasjonen var tenkt som sammenligningsstasjon med tanke på 

å etablere en representativ nedbørserie for Langfjordelva. Imidlertid ble stasjon Loppa 

nedlagt 15. juli 1999, og det ble derfor en fellesperiode på bare 16 dager. Men som 

det fremgår av figur 37 er det meget god korrelasjon mellom en beregnet døgnserie 

fra totalisatoren og målingene på Loppa for disse få dagene. Døgnserien fra 

totalisatoren er beregnet som forskjellen mellom den summerte vannstand i to 

påfølgende døgn. 

Som en arbeidshypotese i det videre arbeid med en tilpasning aven hydrologisk 

modell for vassdraget er det nærliggende å anta at nedbørserien fra Loppa er 

representativ. Tidligere undersøkelser har vist at temperaturserien fra Loppa er godt 

korrelert med målinger ved Langfjordelva (Kjøllmoen 1999), og således vil være 

beskrivende med tanke på modellarbeid. 

Denne modelltilpasningen må gjøres for den brefrie delen av vassdraget. Serien for 

brefritt arealavløp er ikke ferdig beregnet i skrivende stund. 
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Figur 37 

Registrert døgnnedbør for Loppa og Langfjord i perioden juni-august 1999. Døgnregistreringene er 
for nøyaktig samme tidsperiode for de to seriene. 
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Figur 38 

Registrert døgnlig nedbør i totalisatoren i perioden 29. juni - 14. november 1999. 

Figur 38 viser den nevnte døgnserien for nedbøren. Sommeren 1999 ble i følge 

lokalbefolkningen i Langfjordhamn ganske nedbørrik. Serien viser at det var flere 

ekstreme nedbørepisoder. De tre høyeste døgnsummer var hhv. 50,46 og 33 mm, 

over 2 døgn hhv. 89,84 og 56 mm, over 3 døgn 106,96 og 69 mm, og over 4 døgn 
hhv. 119, 107 og 75 mm. 
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Vedlegg 

Økonomi 
Totalbudsjettet på 250 000 kr ble overskredet med ca. 7 %. Avviket skyldes større 

utgifter til feltarbeid enn det som var planlagt. Feltarbeidet var budsjettert med 

ca. 390 timer, mens det ble brukt 540 timer. 

Tabellen nedenfor viser et fullstendig oppsett for budsjetterte og medgåtte utgifter til 

de glasiohydrologiske undersøkelsene på Langfjordjøkelen i 1999. 

Aktivitet Budsjett Medgått 

Feltarbeid (reiseregninger) 95800 103210 
Feltarbeid (timer) 54740 72 950 
Administrasjon og databearbeiding 26320 25820 
Årsrapport 18200 19500 
Helikopter 30000 27200 
Leiebil 3000 l 700 
Materialkostnader 16000 12020 
Frakt og transl20rt 5940 6130 

Totalt 250000 kr 268530 kr 
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