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Forord 
En feltstudie i nedbørfeltet til Langfjordelva (211.33Z) har pågått siden 1989. I løpet 

av undersøkelsesperioden på 13 år er det samlet inn data som omfatter glasiologi, 

sedimenttransport, vannføring og enkelte meteorologiske parametre. 

Denne rapporten omhandler undersøkelser som i 200 l har blitt finansiert gjennom 

NVEs forskningsprogram "Vassdragsmiljø 1997-200 l". Det presenteres resultater for 

Langfjordjøkelens massebalanse og sedimentundersøkelser i Langfjordelva. 

Personell fra Hydrologisk avdeling i NVE har utført feltarbeidet i 2001. 

Hans Christian Olsen og Bjarne Kjøllmoen har skrevet denne rapporten. 

Oslo, mars 2002 

Kjell Repp 
Avdelingsdirektør 

4 

Erik Roland 
seksjonssjef 



Sammendrag 
Resultater fra NVEs glasiohydrologiske undersøkelser på og ved Langfjordjøkelen i 

Vest-Finnmark er samlet i denne rapporten. 

Tidligere kartstudier (Kjøllmoen 1999) har vist at nettobalansen i perioden 1966-94 

var -19 m vannekvivalenter. Massebalansemålinger kombinert med modell

beregninger basert på nedbør og temperatur viser et underskudd på 20 m 

vannekvivalenter i samme periode. 

Breens massebalanse ble i 2001 målt for 11. gang (1989-1993 og 1996-2001). 

Vinterbalansen ble 1,4 m vannekvivalenter, og det utgjør 59 % av middelverdien for 
de målte periodene. Siden målingene på Langfjordjøkelen startet i 1989, er det bare 

ett år som vinterbalansen har vært mindre (1,3 mi 1999). Sommerbalansen ble -3,6 m 

vannekvivalenter som utgjør 130 % av middelverdien. Det er den største sommer

balansen som er målt i løpet av perioden på 11 år. Nettobalansen for 2001 ble -2,3 m 

vannekvivalenter, og det er det største underskuddet som er målt. 

Tidligere modellberegninger for massebalansen i årene 1994 og 1995 ga en 

nettobalanse på hhv. -0,3 og +0,9 m vannekvivalenter. En ny og bedre 

modellberegning for disse to årene gir resultater på -0,7 m (1994) og +0,2 m (1995). 

Siden 1989 har breen hatt et samlet underskudd på 7,6 m vannekvivalenter som 
tilsvarer ca. 28 mill. m3 vann. 

Frontrnålinger viser at Langfjordjøkelens østlige utløper har gått tilbake ca. 25 m fra 

2000 til 2001. I løpet av 3-årsperioden 1998-200 l har tilbakegangen vært ca. 100m. 

Hovedformålet med undersøkelsene av sedimenttransporten har vært å få kjennskap 

tillangtidsvariasjonene av suspendert materiale fra Langfjordjøkelens østvendte 

brearm. Dette er gjort ved å analysere bunnsedimentene i Førstevann som ligger ca. 

1,7 km fra brefronten. Tidligere (1989-1996) ble suspensjonstransporten i elva fra 

breen målt direkte med en automatisk målestasjon plassert ca. 800 m fra brefronten. 

Sommeren 1994 og 1997 ble det dessuten utført manuelle målinger der breelva 
munner ut i Langfjorden. 

I 1999 ble det i Førstevann tatt opp sedimentkjemer av de Øvre 30 til 80 cm av 

bunnsedimentene i 15 lokaliteter. Tre av prøvene fra vannets dypeste deler (ca. 60 m 

dyp) ble analysert og beskrevet i 2000. Disse inneholdt laminerte (varvige) 

avsetninger tilbake til ca. 1860. Analyser av de resterende 12 prØvene ble i hovedsak 

konsentrert om materiale avsatt fra ca. 1930 til 1999. Disse viser tydelig at sediment

tilførselen til Førstevann gradvis har avtatt i takt med breens tilbakegang, og at en 

stadig større andel av materiale har blitt avsatt på elvesletta fremfor breen. Det samme 

viser også kontrollmålinger av sedimentkonsentrasjonene i elvevannet som reduseres 

med ca. 60 % på strekningen fra brefronten til sedimentstasjonen. Det betyr dermed at 

målingene i målestasjonen dessverre ikke reflekterte breens reelle finsediment

produksjon. Bunnsedimentanalysene viser for øvrig også at av det materiale som 
passerer sedimentstasjonen avsettes ca. 68 % vesentlig i Andrevann, noe som 
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stemmer bra med tidligere kontrollmålinger direkte i elva (ca. 63 %). Kontroll

analyser av de tre prØvene som ble beskrevet i 1999 viser at tolkninger av materialet 

avsatt i Førstevann før ca. 1930 er noe usikre. Dette skyldes i første rekke at 

brefronten da sto i kanten av den nedre sanduren ved Andrevann, og at en liten 

sidearm av breen også drenerte direkte til Førstevann, slik at materialtilførselen til 

dette vannet da var såpass stor, at det er problematisk å skille årlige sediment

avsetninger (såkalte varv) fra bl.a. flomavsetninger, som da trer tydelig fram i 
bunnsedimentene. Det er forbausende god korrelasjon mellom analysene av de siste 

40 års avsetninger basert på bare tre prØver fra vannets dypeste parti, sammenliknet 

med analyser og tolkning av samtlige 15 prøver. 
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1 Innledning 
Langfjordelva og Langfjordjøkelen (70°1 O'N, 21 °45'E) ligger på grensen mellom 

Troms og Finnmark, ca. 60 km nordvest for Alta (fig. l). Landskapsformene i 

området kan karakteriseres som prekvartære jevne overflater som er oppskåret av 

yngre daler og botner. Klimaet er maritimt med relativt mye nedbør. Arlig middel

nedbør er mellom 1500 og 2000 mm, og spesifikt avløp er ca. 60 I/s km2
. 

Langfjordelvas totale nedbørfelt er 15,3 km2
, mens nedbørfeltet som drenerer til 

Førstevann er 13,9 km2 (fig. l). Den østvendte delen av Langfjordjøkelen som 
drenerer til vassdraget utgjør 3,7 km2

. 

Langfjordjøkelen 

Figur 1 

Langfjordelva og Langfjordjøkelen ligger på grensen mellom Troms og Finnmark. Nedbørfeltet som 
drenerer til utløpet av Førstevann dekker et areal på 13,9 km2

• Breens andel av dette arealet er 3,7 
km2 (26 %). Kartkilde: Statens Kartverk, N50 (1966). 
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2 Breundersøkelser 
Langfjordjøkelen er en liten platåbre som strekker seg fra 1050 moh. og ned langs en 

veldefinert østvendt brearm til ca. 300 moh. Breen dekker totalt et areal på 8,4 km2 

(1994) der litt mindre enn halvparten (3,7 km2) drenerer østover til Andrevann 

(fig. 2). Det er på denne delen breundersøkelsene utføres. 

Massebalansen er modellert ut fra nedbør og temperaturdata for perioden 1966-88 

samt årene 1994 og 1995. Feltundersøkelsene i 2001 omfattet måling av 

massebalanse, frontposisjon og lufttemperatur. 
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Massebalansemålingene utføres på den delen av breen som drenerer østover mot Andrevann. 

2.1 Massebalanse 1966-94 

Kartstudier 

Studier av kart fra 1966 og 1994 med henblikk på Langfjordjøkelens volumendringer 

er tidligere omtalt av Kjøllmoen (1999). 

Ut fra flybilder fra 11. juli 1966 (NLF 1800) og l. august 1994 (Fotonor 95168) ble 

det konstruert topografiske kart som dekker hele Langfjordjøkelen. Med 

høydekurvene som grunnlagsdata ble digitale terrengmodeller generert for begge 

årene. Terrengmodellene ble sammenlignet og hØydeendringene ble omregnet til 

vannekvivalenter ved å multiplisere med tettheten til is (0,9 g/cm\ 
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Analysene viste at den østlige utløperen av Langfjordjøkelen hadde et volumtap på 

83 mill. m3 vann i perioden Il. juli 1966 - l. august 1994. Fordeles dette jevnt over 

hele breens areal, utgjør det et vannlag på 19,3 m vannekvivalenter. Midlere årlig 

nettobalanse i perioden blir da -0,69 m vannekvivalenter. 

PT-modell 

En annen metode for å estimere massebalansen er ved bruk av meteorologiske 

parametre. Metoden blir her omtalt som PT-modell. Akkumulert snØ i vintersesongen 
og smelting av snØ og is i sommersesongen modelleres med temperatur og nedbør 

som inngangsdata. 

Temperatur- og nedbørdata 

Temperaturdata er hentet fra DNMls meteorologiske stasjon Nordstraum (nr. 9235) 

som ligger ca. 35 km sØr for Langfjordjøkelen, og fra NVEs egen stasjon ved breen. 

Temperaturdata fra Nordstraum er tilgjengelig fra 1966, mens pålitelige data fra 

Langfjordjøkelen er tilgjengelig fra november 1999 til og med september 2001. De 

målte temperaturgradientene mellom Nordstraum (6 moh.) og Langfjordjøkelen 

(275 moh.) i denne perioden er benyttet for å utvide måleserien fra Langfjordjøkelen 

slik at denne omfatter hele perioden 1966-98. Nedbørdata er hentet fra DNMI

stasjonen Loppa (9270) som ligger ca. 25 km nordvest for Langfjordjøkelen. Data fra 

Loppa (lO moh.) er tilgjengelig for 1966-98. 

Modellkalibrering 

PT-modellen har anbefalte standardverdier for blant annet temperatur- og nedbør

gradienter og smeltefaktorer for snØ og is. Bruk av standardverdiene gir ikke 

nødvendigvis de beste resultatene ved modellberegninger. For å finne de beste 

parameterverdiene er modellen kalibrert mot den målte massebalansen på 
Langfjordjøkelen i periodene 1989-93 og 1996-98. Modellen er kalibrert slik at 

modellert midlere vinter- og sommerbalanse (8 år) er lik målt vinter- og 

sommerbalanse for disse åtte årene. Kalibreringen resulterte i at verdiene for 

smeltefaktor for hhv. snØ og is ble 4,62 mm og 8,7 mm vann pr. graddag. 

Parametrene for nedbør- og temperaturgradient med høyden ble hhv. + 14,2 % pr. 100 

meter og -0,7 °C pr. 100 meter. 

Resultat 

Modellen er "kjørt" for perioden 1966-1994. Ved beregningene er startdato satt til 

1. oktober 1966 og sluttdato til 30. september 1994. Modellen beregner årlige 

balanseverdier ut fra en gitt arealfordeling. Arealfordelingen er kjent for årene 1966 

og 1994, men ikke for årene imellom. Derfor er det benyttet en gjennomsnittlig 
areal fordeling 1966/1994. 

Modellen viser at nettobalansen mellom l. oktober 1966 og 30. september 1994 var 

-19,7 m vannekvivalenter. Midlere årlig nettobalanse for de 28 årene blir da -0,70 m 

vannekvivalenter. For årene 1989-1993 er de målte verdiene benyttet. 
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Resultatet samsvarer svært bra med kartstudiene som ga en akkumulert nettobalanse 
på -19,3 m vannekvivalenter. 

2.2 Massebalanse 2001 
Massebalansen er målt i periodene 1989-93 og 1996-2001. 

Feltarbeid 

Snømålingene som danner grunnlaget for beregning av vinterbalansen, ble utført 
6. juni (fig. 3): 

• Direkte målinger av stakene 10-97 (480 moh.), 20-99 (670 moh.), 25-99 (745 
moh.) og 30-98 (900 moh.). Disse viste snØdybde på hhv. 1,55 - 2,40 - 2,80 og 

2,60 meter. Sonderinger ved de samme stakene indikerte at det hadde vært noe 

smelting etter minimumsmålingene i oktober 2000. Smeltingen ble målt til 
0,25 m is ved stake 10,0,15 m is ved stake 20 og 0,10 m is ved stake 25. 

• 74 sonderingspunkter av snødypet langs Il km måleprofiler mellom 320 og 1050 
moh. Sonderingsforholdene var svært gode opp til 900 moh. Over dette 

høydenivået var sommeroverflaten noe usikker. Snødypet økte fra omkring l m 
nederst på bretunga til ca. 3,5 m i de øverste områdene på breen. 

• Tetthetsprøve ble tatt ned til 2,5 ru dyp (Sa på 2,6 ru) i høydenivå 900 moh. 

(fig. 4). 

Måleresultatene er vist i tabell 1. 
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Beliggenheten av staker, sonderingsprofil og tetthetsprøve som danner grunnlaget for beregning 
av massebalansen på Langfjordjøkelen i 2001. 
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Et sommerbesøk ble gjort den 9. august. Seks staker i samtlige fem posisjoner ble 

funnet og målt. En ny stake i posisjon 30 (30-01) ble satt ut. Snøgrensa var vanskelig 

å definere pga. nysnø, men den lå sannsynligvis omkring 750 moh. 

Minimumsmålingene ble utført 7. oktober. Nettobalansen ble målt direkte på seks 

staker i alle fem posisjoner. All snØen fra siste vinter var smeltet bort. Det var 

kommet mellom 45 og 70 cm nysnø, og snøgrensa kunne derfor ikke observeres. 

Langfjordjøkelen 
Year: 2001 Area: 3,7 km2 

Period: 1989-2001 Height interval: 280-1050 Map: 1994 

Accumulation Date: 2001-06.o6 

measurements Position Altilude Snowdepth Accum. Pil depth Mean density Metting ~ abl.measuremenl 2000-10·11 

(No.) (ma.s.t. (m) (m w.eqv.) (m) (glem' ) (mw.eqv.) 

Density pil 30 900 2,60 2,50 0,492 

Slake 30 900 2,65 1,30 
25 745 2,90 1,43 0,09 
20 670 2,55 1,25 0,14 
10 480 1,80 0,88 0,23 

Core 

Number Profiles Heighl Snow depth 
inlerval Max. Min. Mean 

(km) (ma.s.l.) (m) (m) (m) 

Soundings 74 11 320-1050 4,25 0,95 2,85 

Comments The figures for accumulalion al each slake are given irrespective of metting after ablalion measurements 2000. 

Ablation Date: 2001-10.o7 

measurement Position Attilude Snow remaining Melting Batanee 
Deplh • Density Fim • Dens~y læ • Density Summer NeI 

(No.) (ma.s.I.) (m) (glem ' ) (m) (glem ' ) (m) (glem ' ) (mw.eqv.} 

Stake 40 1050 0,00 -2,50 0,70 0,00 -1,75 
40 1050 0,00 -2,10 0,70 0,00 -1,47 
30 900 0,00 .o,65 0,80 -1,65 0,90 -3,31 -2,01 
25 745 0,00 .o,15 0,80 -1 ,80 0,90 -3,17 -1,83 
20 670 0,00 0,00 -2,90 0,90 -3,86 -2,75 
10 480 000 000 -4,10 090 -457 -392 

Comments 
• The density is not measured , only assumed. 
Summer and neI balanæ al position 40 are calculated for two differenI stakes. 

Tabell 1 

Grunnlaget for beregning av vinter-, sommer- og nettobalansen på Langfjordjøkelen i 2001. 

Resultater 

Massebalansen måles og beregnes vanligvis etter en tradisjonell stratigrafisk metode 

der alle målingene på breen refereres til foregående års sommeroverflate. Det betyr at 

målingene skal beskrive breens tilstand etter at smeltingen er avsluttet ogjør nysnøen 

har lagt seg om høsten, 

Som tidligere nevnt ble det registrert en viss smelting etter at minimumsmålingene 

ble gjennomført høsten 2000, Med den stratigrafiske metoden skal denne smeltingen 

egentlig regnes med i massebalansebudsjettet for sesongen 199912000. Det ble den 

imidlertid ikke, og den er derfor tatt med som et negativt bidrag til vinterbalansen 
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2000/200 l. Av denne grunn er massebalanseårene 199912000 og 2000/200 l beregnet 
etter en mellomting mellom stratigrafisk og "flytende dato" metode. 

Beregningene er basert på kartgrunnlag fra 1994. 

Vinterbalanse 

Beregning av vinterbalansen er basert på punktmålinger av snødyp (staker og 
sonderinger) og på måling av snØens tetthet ved stakeposisjon 30 (900 moh.). 

Smeltingen etter de avsluttende målingene høsten 2000 er medregnet ivinterbalansen 
som et negativt bidrag (-0,1 m vannekvivalenter). 

Ut fra de målte verdiene av snØens tetthet ved stake 30 er det modellert vannverdier 

for ethvert snødyp (fig. 4). Med denne modellen blir midlere tetthet for 2,6 m snØ 
0,49 glcm3• Alle målte snødyp er omregnet til vannverdier med denne modellen. 

Beregning av vinterbalansen er utført ved at punktmålingene (vannverdier) er blitt 

plottet i et diagram. Ut fra en visuell bedømming er kurven trukket (fig. 6), og en 
middelverdi for hvert 100m intervall er bestemt (tab. 2). Beregningene gir en 
vinterbalanse på 1,4 ±0,2 m vannekvivalenter, som tilsvarer et volum på 5 ±1 mill. m3 

vann. Resultatet utgjør 59 % av middelverdien for måleperiodene 1989-1993 og 
1996-2000. Bare ett år tidligere (1,30 m i 1999) er det målt mindre vinterbalanse på 
Langfjordjøkelen. Resultatet er ikke helt sammenlignbart med tidligere år på grunn av 

at smelting etter minimumsmåling høsten 2000 er medregnet. Dette negative bidraget 
utgjør likevel ikke mer enn 0,1 m vannekvivalenter. 

Figur 4 

Måling av snøens tetthet ved 
stake 30 (900 moh.). Snøens 
tetthet er vist på den venstre 
aksen, mens snøens 
vannekvivalent er vist på den 
høyre aksen. 
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Vinterbalansen er også beregnet ut fra snødypmålingenes fordeling utover brearealet 
(fig. 5). Ved hjelp av interpolasjonsmetoder er vannverdier for hver celle i et rutenett 
på 100 x 100 m beregnet. Resultatet fra denne beregningen er også 1,4 m 
vannekvivalenter. 
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Vinterbalansen på Langfjordjøkelen i 2001 interpolert fra 74 målinger av snødypet (e). 

Sommerbalanse 

1000m 

Ved beregning av sommerbalansen er tettheten til avsmeltet fim antatt å være mellom 
0,70 og 0,80 g/cm3

, mens tettheten til is er satt til 0,90 g/cm3 (tab. 1). 

Sommerbalansen er målt og beregnet direkte på fire staker, og økte fra -3,3 m 

vannekvivalenter i 900 m-nivå til -4,6 m nede på bretunga (480 moh.). På grunnlag av 

estimert tetthet og stakemålinger er en kurve trukket (fig. 6), og en middelverdi for 

hvert 100 m intervall er bestemt (tab. 2). Beregningene gir en sommerbalanse på 

-3,6 ±0,3 m vannekvivalenter, eller -13 ±1 mill. m3 vann. Det er 130 % av 

middelverdien for måleperiodene. Resultatet er den største sommerbalansen som er 
målt på LangfjordjØkelen siden målingene startet i 1989. 

Nettobalanse 

Nettobalansen for 2001 er beregnet til -2,3 ±0,4 m vannekvivalenter. Det tilsvarer et 

volumtap på 8 ±1 m vann. Resultatet er det desidert største underskuddet som er målt 

på Langfjordjøkelen. Med netto avsmelting over hele breen ligger likevektslinjens 
høyde over breens høyeste punkt (fig. 6). Akkumulasjonsområdets andel av det totale 

breareal (AAR) blir følgelig O %. 
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Figur 6 

Massebalansediagram for Langfjordjøkelen i 2001 som viser spesifikk balanse til venstre og 
volumbalanse til høyre for hhv. vinter-, sommer- og nettobalanse beregnet etter tradisjonell 
metode. Sommerbalansen for hver stake er vist som punkter (o). 

Mass balanee Langfjordjøkelen 2000/01 - traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 

Measured 6rd June 2001 Measured 7th Oc! 2001 Summer surface 2000 - 2001 

Altitude Area Specific Volume Specific Volume Specific Volume 
(m a.sJ.) (km2) (mw.eq.) (lO' m3) (mw.eq.) (lO' m3) (mw.eq.) (lO' m3) 

1000 - 1050 0,55 1,80 1,0 -3,10 -1,7 -1,30 -0,7 

900 - 1000 0,81 1,75 1,4 -3,20 -2,6 -1,45 -1,2 

800 - 900 0,61 1,55 0,9 -3,35 -2,0 -1,80 -1,1 

700 - 800 0,56 1,35 0,8 -3,60 -2,0 -2,25 -1,3 

600 - 700 0,39 1,10 0,4 -3,90 -1,5 -2,80 -1,1 

500 - 600 0,35 0,80 0,3 -4,30 -1,5 -3,50 -1,2 

400 - 500 0,25 0,50 0,1 -4,75 -1,2 -4,25 -1,1 

280 - 400 0,14 0,20 0,0 -5,30 -0,7 -5,10 -0,7 

280 -1050 3,65 1,36 5,0 -3,64 -13,3 -2,28 -8,3 

Tabell 2 

Vinter-, sommer- og nettobalanse for Langfjordjøkelen 2001. Middelverdiene for perioden 1989-2000 
er 2,29 m (bv), -2,73 m (bs) og -0,44 m (bn). 
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2.3 Massebalanse 1994 og 1995 
I 1994 og 1995 ble det ikke utført massebalansemålinger på Langfjordjøkelen. For å 
komplettere måleserien ble det i 1998 gjort et forsøk på å estimere vinter- og 

sommerbalansen (KjølImoen, 1999). Vinterbalansen ble estimert ved hjelp av 
korrelasjon med DNMls snøakkumuleringskart, og sommerbalansen ut fra korrelasjon 

mot målt lufttemperatur ved DNMls målestasjon Loppa (nr. 9270). Resultatene fra 

disse beregningene viste vinterbalanse på 1,6 m (1994) og 2,2 m (1995), og 
sommerbalanse på -1,9 m (1994) og -1,3 m vannekvivalenter (1995). 

Snøakkumuleringskartene forutsetter at all nedbør akkumuleres som snØ i en gitt 
periode. Dersom det har forekommet snøsmelting i perioden, vil kartene gi et 

overestimat av nedbøren som er lagret som snø. Målestasjonen Loppa ligger på en øy 
helt ytterst i havgapet og er ikke nødvendigvis representativ for temperaturforholdene 
i fjellområdene inne på fastlandet. På bakgrunn av de nevnte forholdene anses 

datagrunnlaget og metoden som noe usikker. En annen modellberegning er derfor her 
foretatt. 

Det er benyttet samme PT-modell som i kapittel 2.1. Kalibreringsperiode og -verdier 
er med andre ord de samme som er brukt i modellberegningene for perioden 1966-94. 
Resultatene for årene 1994 og 1995 er vist i tabell 3. I forhold til tidligere 
modellberegninger ble de nye verdiene mindre (i tallverdi) for både vinter- (1,9 mi 
1994 og 2,3 mi 1995) og sommerbalanse (-2,6 mi 1994 og -2,1 mi 1995). 
Resultatene for sommerbalansen ble endret mest. 

bw bs bn Ibn Bw Ss Bn 
Year Specific balanee (m w.eqv.) Volume balanee (106m3) 

1989 2.40 -2.96 -0.56 -0.56 8.8 -10.8 -2.0 
1990 2.74 -3.06 -0.32 -0.88 10.0 -11.2 -1.2 

1991 2.31 -2.31 0.00 -0.88 8.5 -8.5 0.0 

1992 2.68 -2.49 0.19 -0.69 9.8 -9.1 0.7 

1993 2.55 -2.35 0.20 -D.49 9.3 -8.6 0.7 

1994 1.9 -2.6 -0.7 -1.22 6.9 -9.5 -2.6 
1995 2.3 -2.1 0.2 -0.97 8.4 -7.7 0.7 
1996 2.25 -2.23 0.02 -0.95 8.2 -8.1 0.1 

1997 2.65 -3.34 -0.69 -1.64 9.7 -12.2 -2.5 

1998 1.80 -3.24 -1.44 -3.08 6.6 -11.8 -5.3 

1999 1.33 -2.91 -1.58 -4.66 4.9 -10.6 -5.7 

2000 2.51 -3.12 -0.61 -5.27 9.2 -11.4 -2.2 

2001 1.36 -3.64 -2.28 -7.55 5.0 -13.3 -8.3 

Mean 
1989-2001 2.22 -2.80 -0.58 8.1 -10.2 -2.1 

Tabell 3 

Vinter-, sommer- og nettobalansen på Langfjordjøkelen i perioden 1989-2001 med de nye verdiene 
for årene 1994 og 1995. 
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I løpet av 11 år med massebalansemålinger på Langfjordjøkelen i perioden 1989-2001 
har det vært to år med ikke-signifikant overskudd (0,2 m i 1992 og 1993). To år har 

breen vært i likevekt (1991 og 1996), og sju år har det vært underskudd (fig. 7). 
Resultatene for de modellerte årene 1994 og 1995 er hhv. -0,7 m og +0,2 meter. 

Middelverdien for perioden 1989-200 l (inkludert 1994 og 1995) er -0,58 m, og siden 

1989 har breen hatt et samlet underskudd på 7,6 m vannekvivalenter (fig. 8). 
Mesteparten av underskuddet har kommet etter 1996. 
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Figur 7 

Langfjordjøkelen mass balanee 1989-2001 

ml 2001 Mecn 
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Vinter-, sommer- og nettobalanse på Langfjordjøkelen i perioden 1989-2001. For årene 1994 og 1995 
er massebalansen modellert. 
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Figur 8 

Kumulativ neftobalanse på Langfjordjøkelen i perioden 1989-2001 er -7,6 m vannekvivalenter. 
Underskuddet har i hovedsak kommet i årene etter 1996. 
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2.4 Andre målinger 

Frontposisjon 

Årlige målinger av frontposisjonen ble satt i gang sommeren 1998. Målingene utføres 

etter tradisjonelle metoder der avstanden mellom brefronten og avmerkede 
fastpunkter måles med målebånd. For at målingene skal være sammenlignbare, skal 
de helst utføres på høsten. På Langfjordjøkelen har det ofte vist seg at brefronten og 

fastpunktet er dekket av nysnø under feltarbeidet på høsten. Derfor måles brefronten 
også om sommeren. 

Høsten 2001 kunne ikke fronten måles på grunn av nysnø. Målinger fra august 2000 
og 2001 viser imidlertid at breen gikk tilbake 35 m i denne l-års perioden. Siden 
sommeren 1998 har breen trukket seg tilbake 93 meter. 

Lufttemperatur 

En målestasjon for lufttemperatur ble montert og satt i drift i august 1997. 
Målestasjonen (211.4, ca. 275 moh.) er plassert ved breelva mellom brefronten og 
Andrevann (fig. 2). 

På grunn av problemer med måleutstyret er det grunn til å tro at måleresultatene for 

1997, 1998, og til og med oktober 1999 er beheftet med feil. Resultatene for 2000 og 
2001 kan betraktes som "korrekte". 

Tabell 4 viser døgnmiddelverdier for "sommersesongene" 2000 og 2001. 

Sommersesongen er definert som perioden fra 1. juni til og med 30. september. 
Verdiene fra LangfjordjØkelen er sammenlignet med målinger fra værstasjonen 
Nordstraum (9235, 6 moh.). 

Daily mean values 1st June - 30th September ("Summer season") 

Year 

2000 
2001 

Mean 2000-2001 

Mean 1966-2000 

Langfjordjøkelen 

CC) 

7,9 

., Data is extrapolated from 1 st June to 12 th July 2000. 

Tabell 4 

Nordstraum 
(OC) 

10,3 

11,1 

10,7 

10,1 

Lapse rate La.lNo. 

('C/100 m) 
1,09 

1,03 

1,06 

Døgnmiddeltemperatur målt ved Langfjordjøkelen (ca. 275 moh.) og Nordstraum (6 moh.) i 
"sommersesongen" (1. juni - 30. september) for 2000 og 2001 samt middelverdier i perioden 1966-
2000 (kun Nordstraum) og 2000-2001. 
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3 Sedimenttransport 

3.1 Innledning 
I 1999 ble det tatt opp 15 kjerner av bunnsedimentene i Førstevann nær fronten av 

Langfjordjøkelens østvendte brearm. Formålet med dette var å få kjennskap til 
langtidsvariasjonene i sedimenttransporten fra breen. I 1999 ble bare tre av prØvene 
analysert (nr. 4, 5 og 10) og publisert i NVE Dokument nr. 3-2000. Nå foreligger en 

samlet analyse av samtlige 15 kjerner av bunnsedimentene. Et forsøk på å alders
bestemme enkelte avsetninger i materiale ved hjelp av blydateringen (Pb-21O) viste 

seg å være komplisert og langt mer tidkrevende og kostbart enn antatt. Dette kunne 

derfor ikke gjennomføres nå. Analysene måtte derfor begrenses til å omfatte 

sedimenttransporten av suspendert materiale i de siste 70 år, tilbake til ca. 1930. 

3.2 Kort historikk om sedimentundersøkelsene 
1989-1997 

Måling av suspensjonstransporten i årene 1989-1996 ble utført ved hjelp aven 

automatisk målestasjon plassert ca. 700 m fra brefronten. Observasjonsperiodens 
lengde varierte nokså mye i de enkelte år (tab. 5). 

År Periode 
Avløp Uorganisk Organisk 

! Total Pr døgn , Total 

: ( '11 3) ( '11 3): (tonn) 

Pr døgn Kons. 

(tonn) (mg/l) 

Total Pr døgn Kons. 

: ml.m ml.m: ! (tonn) (tonn) (mg/l) 

1989 08.08 - 10.10 8,17 

1990 16.07 - 20.10 16,80 

1991 06.07-1l.l0 16,31 

1992 24.06 - 08.10 20,22 

1993 10.07 - 06.10 14,94 

1994 11.06 - 30.09 22,05 

1995 09.07 - 30.09 23,22 

1996 24.06 - 17.08 9,92 

Tabell 5 

0,13 

0,17 

0,17 

0,19 

0,17 

0,20 

0,28 

0,19 

422 6,59 

945 9,75 

3226 32,91 

2327 21,75 

2249 25,27 

2962 26,45 

4043 48,13 

738 13,93 

51,61 

56,27 

197,77 

115,07 

150,57 

134,31 

174,11 

74,45 

23,51 

37,17 

66,89 

86,81 

64,12 

85,80 

131,09 

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. 

I 1997 ble det gjennomført en komplett måleserie med manuelle målinger av 
suspensjonstransporten ved breelvas utløp i Langfjorden i perioden 06.06-16.10. Også 

i 1993 og 1994 ble det utført målinger nede ved fjorden, men disse omfattet ikke hele 
sommersesongen. Videre ble det gjennomført målinger av sedimentkonsentrasjoner i 

syv utvalgte lokaliteter langs vassdraget i årene 1992-1994 og i 1997. Disse viste at 
konsentrasjonene i gjennomsnitt gikk ned med nesten 60 % på strekningen mellom 
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2,88 

2,21 

4,10 

4,29 

4,29 

3,89 

5,65 

3,14 



brefronten og sedimentstasjonen og ytterligere kraftig ned fra denne til innløpet av 

Førstevann. Dette viser at sedimenttransporten som ble målt 7-800 m fra brefronten 

var altfor lav og ikke reflekterte breens reelle produksjon. I august 1999 ble bunn

topografien i Førstevann kartlagt med ekkolodd, og i september 1999 ble det tatt opp 

15 borkjemer av bunnsedimentene som er grunnlaget for denne rapporten (fig. 9). 

_ Bre 

~~~ Morene (Isfyl!) 

, .. QJ 

~J 

o , 

Figur 9 

Glasifluvialt materiale 

Målestasjon sedimenttransport 
(Ise O) 
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(:"I Dl\ll''\, I hj)""F~~r~,\~~.J{)".Ut) 

Limnigrafstasjon 
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Oversikt over Langfjordbreelv-vassdraget fra Langfjordjøkelens østvendte brearm og ned til 
Langfjorden. Sedimentstasjon nr. 5 var instrumentert med en automatprøvetaker (ISeO, 1989-1996), 
nr. 1 var en manuell stasjon (1993-1994 og 1997). Øvrige nr. viser lokaliteter hvor det er utført 
kontrollmålinger av sedimentkonsentrasjoner. 

3.3 Områdebeskrivelse 
Berggrunnen og løsmassene i området omkring den østvendte brearmen av 
Langfjordjøkelen er beskrevet i NVE Dokument 3-2000. Her nevnes bare at i 

hovedsak består berggrunnen aven lagdelt gabbro (gabbronoritt) med mineralene 

klinopyroksen, orthopyroksen, feltspat og muligens litt olivin. Betydelig frost

forvitring har stedvis ført til kraftig oppsprekking og store raskjegler opptrer mange 

steder i området. Det er også betydelige løsmasseavsetninger i området og særlig på 

de to sandurflatene mellom brefronten og Førstevann (fig. 10 og Il). Mye av det 

suspenderte materialet som breen produserer har blitt avsatt her de siste 20 årene. I 

Andrevann som vi antar er relativt grunt viser målinger at det avsettes ytterligere store 

mengder finmateriale, slik at transporten av suspendert materiale som når frem til 

Førstevann er kraftig redusert i forhold til det som er registrert ved brefronten. 

Suspensjonsmaterialet som er målt ved sedimentstasjonen kommer hovedsakelig fra 
fire kilder. I) Subglasialt materiale 2) Isf ylte sidernorener 3) Tidligere avsatt 
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finmateriale på de to sandurflatene 4) Ras og forvitringsmateriale. Hovedkilden er det 

subglasiale materiale, mens periodevis er tilførselen fra de isf ylte sidernorener større, 
hendelser som er dokumentert med både målinger og visuelle observasjoner. Under 

flomforhold vil tidligere avsatt materiale på den midtre og nedre del av Øvre sandur 

eroderes og bidraget herfra kan da være betydelig. 

Figur 10 
Øvre sandur sett mot den østvendte brearmen av Langfjordjøkelen. Foto er tatt av Hans Chr. Olsen 
den 29. august 1994 under flom. 

Figur 11 
Nedre sandurflate ved innløpet til Andrevann fotografert av Hans Chr. Olsen den 29. august 1994 
under flom. 
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3.4 Bunnsedimentene i Førstevann 
Figur 12 viser Andrevann og Førstevann sett mot Langfjorden. Andrevann er 

sannsynligvis godt oppfylt av sedimenter og forholdsvis grunt, mens Førstevann 

(fig. 13), er 60 m på det dypeste. Det nesten flate partiet på denne dybden dekker ca. 

60000 m2
• Totalt ble det tatt opp 15 sedimentkjerner av lengder mellom 12 cm og 80 

cm. Ingen av prøvene nådde ned til bunnmorenemateriale. Bunnsedimentets totale 
mektighet i vannets ulike deler er ikke kjent. 

Figur 12 

Øvre bilde viser Andrevann i forgrunnen og Førstevann i bakgrunnen, og nedre bilde Førstevann til 
venstre og Andrevann til høyre. I forgrunnen en morenerygg avsatt omkring 1900. Bildene er tatt 
29. august 1994 og fotograf er Hans Chr. Olsen. 
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I 1999 ble prØve 4,5 og 10 analysert. I kjerne 5 ble de eldste avsetningene datert til ca. 
1840 årene, i kjerne 4 til 1860 årene og i kjerne 10 til ca. 1900. 

o 
I 

~o 3 4 
~! ____ ~ ____ ~ ____ .1 ____ ~ ____ ~ 

Figur 13 

N 

\ 

Dybdekart (øverst) og lokaliteter for kjerneprøver av bunnsedimentene (nederst) i Førstevann som 
ble tatt opp i perioden 22. - 24. september 1999. 
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Analyse av de resterende 12 kjerner viste at det var mulig å identifisere visse 

referanselag som lot seg gjenfinne i samtlige 15 kjerner. Dette var ikke nødvendigvis 

årslag, men sjikt aven spesiell type, farge, tykkelse eller lignende. Med den tid og 

økonomi som har vært til rådighet har det ikke vært mulig å analysere samtlige 

kjerner lenger tilbake enn til ca. 1930 årene. Dette er omtrent det tidsrommet som 

breen har brukt på å trekke seg tilbake fra den nedre sandurflaten ved Andrevann. 

Betydelig med materiale ble på den tid avsatt i Andrevann og tilførselen inn i 

Førstevann var også betydelig, noe bunnprøvene tydelig viser. En liten del av breen 

drenerte så sent som i 1959 ned mot prøvelokalitetene 12 og 13 , og ca. rundt 1900 sto 
selve brefronten i både Andre- og Førstevann (fig. 14). 

~ - 1999 
1966 
1945 

250m - ca. 1900 .. • Little lee Age 

Figur 14 

Frontendringer siden lille istids maksimum (LIAM) basert på feltmålinger, flybiIder, kart og morener. 
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I figur 15 er angitt sedimentmektigheten i de forskjellige lokaliteter for perioden ca. 

1960-1999. Denne perioden er valgt ut fordi det her er en markert overgang til 

betydelig grovere materiale (middels silt til finsand) og fordi det her også ble funnet 

et markert referansesjikt på ca. l mm tykkelse i nesten alle prøvelokaliteter. Som det 

fremgår av denne er sedimentavsetningene størst innenfor ca. kote 55 moh., altså i 

den dypeste delen av vannet, og som ventet minst i de grunnere og brattere delene. 

Lokalitet 9 skiller seg imidlertid ut med svært liten sedimentasjon. I lokalitet 6 

mangler de Øvre ca. 30 års avsetninger. Her kan en med sikkerhet si at det har gått et 
undervannsskred, muligens i forbindelse med selve prøvetakingen. 

Figur 15 

o , 200m 

Sedimentmektigheter i cm avsatt i ulike deler av Førstevann i tidsrommet 1960 -1999. 
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3.5 Beskrivelse og tolkning av de enkelte kjerner 
Som figur 16 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 materialtilførsel 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. 

Figur 16 

Utsnitt av kjerneprøve 4 fra overflaten av bunnsedimentet til 30 cm dybde. Prøvelokaliteten ligger 
omtrent midt i vannet på 60 m dyp. 
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Kjerne l: Prøven er 17 cm lang. Den Øvre cm består av svært tynne sjikt. Ned til ca. 

3,7 cm øker tykkelsen noe, og fra 4,2 cm er det en markert tykkelsesøkning. Fra ca. 

6 cm blir materialet markert grovere (middels silt). Det går en vertikal forkastning fra 

overflaten og ned til ca. 15 cm på ca. 1,5 mm. 

Kjerne 2: Prøven er 11,4 cm lang. Lagdelingen (varvigheten) er god ned til ca. 

6,5 cm. Derfra og ned til bunn noe deformerte varv. 

Kjerne 3: Prøven er 52,5 cm lang. Fra 0-10,5 cm finkornet varvig silt. Fra 

10,5-15 cm veksling mellom grovere og finkornede lag. Fra 15-20 cm mer 

grovkornede varv. Tykt finsandlag fra ca. 20-22,5 cm og fra 28,7-32,3 cm. Fra 32,3-

37,3 cm noe finkornet (siltige lag, varvige). Fra 37,3 cm til bunn, varvig grovere 

materiale, men stedvis fine siltlag. 

Kjerne 4: Prøven er 75 cm lang og viser et laminert "varvig" siltlleirsediment. 

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. 

På ca. 40 cm dybde (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. 

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

laminert siltlleirsediment. 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 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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Kjerne 6: Prøven er 17,2 cm lang. De Øvre 5,8 cm av kjernen mangler. Det må ha 

gått et undervannsskred, muligens i forbindelse med selve prøvetakingen. Resten av 

prØven inneholder bare 35-40 varv. De fleste er langt tykkere enn i prØve 7. Varvene 
er imidlertid meget tydeligere. Særlig tykk avsetning mellom 4,2 og 6,2 cm og 11,5-

12,6 cm. Fra 5,8 cm og ned til bunn er det god korrelasjon med prøve 7. 

Kjerne 7: Prøven er 53,4 cm lang. De Øvre 8 cm har en forholdsvis jevn 

sedimentasjon med relativt tydelige varv. Videre ned til ca. 2,5 cm er tykkelsene mer 

ujevne og tykkere. Fra 25-26,5 . cm opptrer en formasjon av tynnere buede lag. Videre 
ned til 32 cm er varvene noe mer diffuse og delvis tynnere. Ved 32 cm opphører 

varvigheten og fra 32 til bunn har sedimentet en merkbart gulere farge og er langt mer 

finkornet (leire). Det er diffuse varv i dette nedre materiale, men de er ikke tolkbare. 

Det er et markert tykt lag på 10,2-11,1 , 15,9-17 og 23,1-23,75 cm. 

Kjerne 8: PrØven er 83,5 cm lang og lengst av samtlige. De Øvre 7,3 cm består av 

finkornet varvig silt. Herfra blir materialet grovere og øker i varvtykkelse. Ved 16,2 

cm er det brå overgang til et gult leirig materiale med meget diffus sjiktning. Ved ca. 

65 cm skifter dette materiale farge og blir litt blålig (nesten blåleire), Den diffuse 

sjiktningen i de Øvre 3-4 cm i dette Ieirige materiale er ikke observert nedover i 

kjernen, men kan muligens komme til syne ved å røntgenfotografere den. 

Kjerne 9: PrØven er 35,7 cm lang. De Øvre 1,3 cm består av meget tynne sjikt (20-25 

stk.). Deres opprinnelse er usikker. Deretter følger 6-7 sjikt av varierende tykkelse. 
Ved 2,7 cm er det brå overgang til markert tykkere varv, samtidig som materialet blir 

grovere (middels silt). Videre ned til 26,3 cm veksler det mellom varv av finsilt (lyse 

lag) og mørkere grovere materiale (middels silt). Mellom 26,3 og 28,3 cm opptrer et 
tykt grovsiltlag. Deretter fØlger en serie tynnere varv ned til 34,5 cm. 

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. 

Kjerne 11: Prøven er 75,7 cm lang. Fra 0-10,2 cm finkornet silt (varvig). Herfra 

veksling mellom grovere silt og finsand. Mellom 25-27,3 cm grovkornet sandlag. 

Mellom 27,3-29,2 cm litt mer finkornet. Mellom 29,2-33,5 cm finkornet tykt siltlag. 

Videre nedover varvig grovsilt-finsand ned til 46,8 cm. Fra 46,8 -52,8 cm tykt 

finsiltlag (skredmateriale?). Fra 52,8-63,3 cm varvig silt (sandig). Fra 63,3-65,3 cm 

tykt siltlag med litt grovere i bunn. Videre ned til bunn gode varv silt/finsand. 

Kjerne 12: PrØven er 67 cm lang. De Øvre 8,4 cm består av laminert (varvig) finsilt. 

Ved 8,4 cm brå overgang til varvig grovsilt med enkelte finkornede lyse lag. Mellom 
31 og 51 cm tykke sjikt av finsand. Fra 51 til bunn noe laminert grovsilt/finsand. 

Kjerne 13: Prøven er 49 cm lang. De Øvre ca. 8 cm består av varvig silt med meget 

tydelig varvighet (ca. 40 år). Ved 8 cm brå overgang til mørk grovsilt/finsand med 
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enkelte lysere sjikt av finsilt, nærmest deltamateriale. Materiale fra 8 cm til bunn kan 
være avsatt på ca. 20 år. 

Kjerne 14: PrØven er 78 cm lang. De Øvre 9,3 cm består av varvig finsilt. Videre ned 

til 14 cm tykkere og grovere sjikt. Deretter følger ca. 16 cm med laminert grov til 

middels silt. Mellom 32,5 og 41 cm opptrer et mørkt finsandlag. Mellom 44,5 og 
47 cm opptrer et lyst finsiltlag med mikrovarv. Også mellom 72 og 74,5 cm opptrer et 
lyst finsiltlag. 

Kjerne 15: Prøven er 81,8 cm lang. Fra 0-9 cm finkornet varvig silt. Fra 9-22 cm noe 
grovere (veksling grovere finkornet). Fra 22-30,7 cm jevnt grovere materiale. Meget 

finkornet (silt) 30,7-32,8 cm. Herfra blir materialet ytterligere grovere ned til 41 cm. 

Videre ned litt finere til 51,5 cm. Fra 51,5-54,3 cm finkornet silt. Videre ned til bunn 
varvige lag vekslende mellom finsilt og sandig. Det finnes deformasjoner i sedimentet 
mellom 27-28 cm, 38,5-39 og 58,5-60,3 cm. 

3.6 Sedimentakkumulasjon i Førstevann 
Tolkninger og beregninger av suspensjonstransporten inn i Førstevann som ble utført 

i 1999 på grunnlag av kjerne 4,5 og lOer delvis beholdt og delvis bearbeidet 
ytterligere for de siste 70 år (tilbake til ca. 1930). På bakgrunn av at samtlige 15 

sedimentkjerner nå er analysert tilbake til ca. 1930 årene har en funnet det 
hensiktsmessig å inndele vannet i tre ulike sedimentasjonsområder. l) Over 
dybdekote 10 moh. 2) Mellom kote 10 og ca. 55 moh. 3) Under kote ca 55 moh. 

For årene 1989-1996 foreligger som kjent direkte målinger av suspensjonstransporten 
ovenfor Andrevann og for årene 1980-1999 foreligger relativt komplette 
vannføringsregistreringer ved utløpet av Førstevann. VM 211.1. For hele dette 

tidsrommet på 20 år er det utført beregninger som viser sedimentavsetningene for 
hvert år i de tre sedimentasjonsområdene og totalt for hele vannet (tab. 6). 

Som det fremgår av tabellen har det vært størst sedimentasjon i vannets dypere parti i 

nesten alle årene etter 1980. I området mellom kote 10 og ca. 55 moh. er den totale 
sedimentasjon større, men det skyldes at arealet her også er større. Totalt fikk vannet 

tilført 18230 tonn suspendert materiale i 20-års perioden mellom 1980 og1999. Dette 
samsvarer bra med beregninger utført tidligere på 17 100 tonn, til tross for at 
beregningene da bare var basert på analyser av tre kjerner, prøve 4, 5 og 10. 
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Arlig avsetning (i mm) 

Tykkelse over 
Tykkelse 

Ar kote 10 til 
kote 10 

kote 55 
1999 0,5 1,0 
1998 0,5 1,0 
1997 0,6 1,2 
1996 0,8 1,5 
1995 0,7 1,3 
1994 0,6 1,1 
1993 0,9 1,8 
1992 0,7 1,4 
1991 1,0 1,9 
1990 0,6 1,2 
1989 1,0 2,0 
1988 0,5 1,0 
1987 0,8 1,6 
1986 0,9 1,7 
1985 1,0 2,0 
1984 0,8 1,6 
1983 0,8 1,7 
1982 0,7 1,3 
1981 0,6 1,3 
1980 0,8 1,6 

Totalt 14,8 29,2 

Areal utenfor kote 10 (m2): 

Areal innenfor kote 10: 

Areal innenfor kote 55: 

Antar tetthet av materiale = 

Tabell 6 

Tykkelse 
under 

kote 55 
1,8 
1,7 
2,7 
3,5 
1,8 
2,9 
2,2 
2,4 
1,5 
1,4 
2,4 
1,8 
1,9 
3,1 
1,6 
2,1 
2,4 
1,6 
2,1 
3,3 

44,2 

69000 

236000 

80180 

2,0 

Mengde avsatt (i tonn) 

Over Kote 10 til Under Tonnasje 
kote 10 kote 55 kote 55 totalt 

69 312 289 669 
69 312 273 653 
83 374 433 890 

110 467 561 1139 
97 405 289 790 
83 343 465 891 

124 561 353 1038 
97 436 385 918 

138 592 241 971 
83 374 225 681 

138 623 385 1 146 
69 312 289 669 

110 499 305 914 
124 530 497 1151 
138 623 257 1018 
110 499 337 946 
110 530 385 1025 

97 405 257 758 
83 405 337 825 

110 499 529 1138 

2042 9100 7088 18230 

Sedimentavsetninger i mm pr. år i de forskjellige områdene av Førstevann (kolonne 2, 3 og 4). De 
tre siste kolonnene viser avsetningene i tonn i de samme områdene og totalt. 

I tabell 7 er vist målte og beregnede avsetninger i Førstevann fordelt på 5-års perioder 

mellom 1930 og 1999. Som det fremgår av tabellen har det vært en jevnt avtagende 

sedimenttilførsel (suspendert materiale) til Førstevann fra ca. 1940 og fram til 1999. 

Vannet fikk i 5-års perioden 1940-44 tilført ca. 16 000 tonn, mens tilførselen i 

perioden 1995-1999 er redusert til bare ca. 4 300 tonn. 

Også sedimentavsetningene i 20-års perioden 1960-1979 (ca. 25 000 tonn) viser bra 

overensstemmelse med tidligere beregninger fra 1999 (ca. 26000 tonn) basert på 

analyser bare av prøve 4,5 og 10 og en noe annen inndeling av vannets 

sedimentasjonsområder. 
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Periode Gjennomsnittlig årlig avsetning i mm Mengde avsatt pr. femårsperiode i tonn 

Over kote 10 Kote 10 til Under kote Over Kote 10 til Under kote Mengde 
kote 55 55 kote 10 kote 55 55 totalt 

1995-1999 0,6 1,3 2,3 414 2026 1844 4284 
1990-1994 0,7 1,5 2,1 483 2337 1684 4504 
1985-1989 0,8 1,6 2,2 552 2493 1764 4809 
1980-1984 0,8 1,6 2,3 552 2493 1844 4889 
1975-1979 1,1 2,1 1,3 759 3272 1042 5074 
1970-1974 1,0 2,0 1,8 690 3116 1443 5250 
1965-1969 1,0 2,0 4,3 690 3116 3448 7254 
1960-1964 1,4 2,9 2,2 966 4519 1764 7249 
1955-1959 1,8 3,6 2,6 1242 5610 2085 8936 
1950-1954 2,6 5,2 4,9 1794 8103 3929 13825 
1945-1949 2,3 4,7 7,5 1587 7324 6014 14924 
1940-1944 3,3 6,6 4,4 2277 10284 3528 16089 
1935-1939 1,8 3,6 6,4 1242 5610 5132 11983 
1930-1934 2,7 5,5 3,4 1863 8570 2726 13159 

Totalt 1930-1999 15111 68872 38246 122229 

Areal utenfor kote 10 (m2): 

Areal innenfor kote 10: 

Areal innenfor kote 55: 

Antar tetthet av materiale = 

Tabell 7 

69000 

236000 

80180 

2,0 

Sedimenttilførsel til Førstevann i 5-års perioden fra 1930-1999 beregnet på grunnlag av analyser av 
15 sedimentkjerner av bunnsedimentene. 

I 20-års perioden 1940-1959 er det imidlertid dårlig samsvar med analysene og 

beregningen fra 1999. Beregning av sedimenttilførselen i tidsrommet før 1930 baserer 

seg fortsatt på analyser av kjerne 4, 5 og 10 og viser en jevnt økende sedimentasjon 

tilbake til ca. 1900. 
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Gjennomsnittlig tykkelse (i mm) av års lag for ulike deler av Førstevatn 
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Figur 17 

Gjennomsnittlig tykkelse (i mm) av årslag (varv) for 5-års perioden i tidsrommet 1930-1999 i ulike 
deler av Førstevann. 
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I tabell 8 er de automatiske sedimentmålingene ved sedimentstasjonen i årene 1989-

1996 sammenliknet med de målte og beregnede avsetningene i Førstevann. Som det 

fremgår av tabellen har observasjonsperioden både i 1989 og 1996 ikke vært lange 

nok til å fange opp totaltransporten i breens smeltesesong. Dette kan nok til en viss 

grad også gjelde årene 1990 og 1993. I snitt er transporten av suspendert materiale fra 

sedimentstasjonen og ned til Førstevann i årene 1991 til 1995 redusert med ca. 68 %. 

Dette stemmer meget bra med kontrollmålinger som ble utført i 1993, 1994 og 1997 

(63 %). 11990 har det av ukjent årsak blitt avsatt langt mindre på nedre sandur og 

særlig i Andrevann. 

I figur 18 er vist et såkalt varvdiagram som viser sedimenttykkelser avsatt i vannets 

dypeste parti i tidsrommet 1930-1999. Dette er utarbeidet på grunnlag av kjerne 3, 4, 

5, lO, 11, 14 og 15. 

Ar Obs. Avløp Totaltransp. Avsatt Avsatt Reduksjon 
Førstevann Sandur+ 

døgn mill m3 tonn tonn Andrevann % 

1996 55 9,9 770 1139 - 369 -
1995 84 23,2 4175 790 3385 81 
1994 112 22,1 3048 891 2157 71 
1993 89 14,9 2313 1038 1275 55 
1992 107 20,2 2414 918 1496 62 
1991 98 16,3 3293 971 2322 71 
1990 97 16,8 982 681 301 31 
1989 64 8,2 446 l 146 -700 -

Tabell 8 

Observasjonsår, lengde av observasjonssesong, avløp i obs. sesong og total transport målt ved 
sedimentstasjonen sammenliknet med målte og beregnede sedimentavsetninger i Førstevann 1989-
1996. 
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Tykkelse av årslag (i mm) i borkjernerfor perioden 1930-1999 
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Figur 18 

Varvdiagram som viser sedimenHykkelsene i mm i vannets dypeste del (vesentlig under dybdekote 
55 moh.). Diagrammet er utarbeidet på grunnlag av middelverdier av kjerne 3,11,14 og 15 for tids
rommet 1983-1999 og tidsrommet 1943-1982 på grunnlag av kjerne 3, 4, 5, 10, 14 og 15.1 tidsrommet 
1930-1942 er bare anvendt tolkningen av kjerne 4. 

3.7 Diskusjon og konklusjon 
Samtlige 15 sedimentkjerner fra Førstevann er nå analysert, hvorav tre prøver, nr. 4, 5 

og 10 inneholder avsetninger tilbake til 1860 årene. I de øvrige 12 kjernene er det 
identifisert avsetninger ca. 70 år tilbake, (ca. 1930). I nesten samtlige kjerner ble det 
identifisert en rekke lag (sjiktninger) som ble benyttet som såkalte referanselag i dette 
tidsrommet. Disse gjorde arbddet med å identifisere de mellomliggende årslagene 

sikrere. I lokalitet 6 er påvist et undervannsskred som har fjernet de siste 25-27 år og 
komplisert tolkningen av materialet i denne lokaliteten. 

Kjerner fra lokalitet 11, 14 og 15 er alle mellom 75 og 80 cm lange. De inneholder 
alle avsetninger lenge før 1930, sannsynligvis tilbake til 1850-60 årene. Materiale fra 

lokalitet 7,8 og 12 var aven slik beskaffenhet under 1930-sjiktet at de er 

problematiske å tolke. Kjernen fra lokalitet 1,2,6 og 9 inneholder lite materiale 

avsatt før 1930 årene. 

Avsetninger i vannet fra de siste 40 år (ca. 1960-1999) viser tydelig at sediment
tilførselen gradvis har avtatt i takt med breens tilbakegang, og at en stadig større andel 

av finmaterialet har blitt avsatt på sanduren fremfor breen. At breens reelle 
sedimenttransport også har avtatt i samme periode er sannsynlig da breer i 
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tilbakegang vanligvis produserer mindre materiale enn de som går frem, men hvor 

mye dette utgjør vet vi ikke. 

Omkring 1960 sto brefronten omtrent der sedimentstasjonen var plassert. Svært lite 

materiale ble før den tid avsatt utenom Andrevann og Førstevann. En liten sidearm av 

bretunga drenerte også direkte i Førstevann fram til ca. 1960. Samtlige kjerner som 

var lange nok til å nå ned i avsetninger fra den tida viser da også en relativt brå 

overgang til langt tykkere sjiktning, samtidig som materialet blir merkbart grovere. 

Avsetningene viser at transporten var størst rundt 1900. Prøve 3, 7, 9, 11, 14 og 15 

viser for øvrig også det samme, men disse er som nevnt ikke analysert på materiale 

avsatt før 1930. 

Analyser og beregninger som ble utført i 1999 på grunnlag av kjerne 4,5 og 10 viser 

bra overensstemmelse med resultatene fra analysene av samtlige 15 kjerner for 

tidsrommet ca. 1960-1999. Sammenliknes målte og beregnede avsetninger i 

Førstevann med målingene ved sedimentstasjonen i årene 1990-1995 viser disse at det 

i snitt har blitt avsatt ca. 68 % mindre i Førstevann enn det som ble målt ved 

stasjonen. Dette viser at kontrollmålinger som ble utført langs vassdraget i 1993, 1994 

og 1997 virker rimelige. Ut fra dette ser vi at sedimentmålingene som pågikk i 

perioden 1989-1996 dessverre ikke reflekterer breens reelle finsedimentproduksjon i 
det konsentrasjonen av suspendert materiale i gjennomsnitt lå ca. 60 % lavere ved 

sedimentstasjonen enn ved brefronten. Oppjusteres transportvolumet til sannsynlig 

størrelse ved fronten, øker midlere transportvolum i perioden 1991-1995 fra ca. 3 000 

til ca. 4 700 tonn. Dette gir en økning i spesifikk transport fra ca. 800 tonn pr. km2 pr. 

år til ca. l 270 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 i Nordland (l 313 tonn). 

I de siste 70 års avsetninger er det bortsett fra lokalitet 6 ikke påvist sjikt som skyldes 

undervannsskred eller bevegelser i bunnsedimentene. Dette opptrer først dypere ned 

da brefronten sto i Første- og Andrevann og materialtilførselen var betydelig større. 

Dette har gjort analysene og tolkningen av de Øvre 70 årslagene (varvene) noe sikrere 

enn analysene av de eldre avsetningene. 

Den gode korrelasjonen mellom analysene av de siste 40 års avsetninger basert på 

bare tre prØver fra vannets dypeste del med samtlige prøver viser til en viss grad at i 

bresjØer på størrelse med Førstevann kan 3-5 prØver av bunnsedimenter være 

tilstrekkelig for å kartlegge sedimentasjonsforholdene basert på den analyse og 

tolkningsmetodikk som er anvendt i denne undersøkelsen. 
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