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Faren for isras og kanbinerte IØSffiasse/isras ved en rekke planlagte 
bekkeinntak langs IX>rdvestsida av Svartisen er vurdert i forbindelse 
med Stor-Glanfjord utbyggin]en. 

Isras langs IX>rdvestsida av Svartisen er aven slik karakter at det er 
umulig eller sv.ært farlig å arbeide i de rasutsatte områdene. Flere 
steder kan det sikres not isras. Planlagte bekkeinntak hvor sikrin]s
til tak anses n;OClvendig er følgende: Vissendalsbekk syd 1 og 2 og IX>rd 
1 og 2, Ergabreen syd 1 og 2, M;l>sb:runbekken søndre, midtre og IX>rdre, 
Litlebrebekken IX>rd 1, Botteløyrabekken og Dimdalsbekk nest vestre. 
I Fonndalen og ved Frokosttind er det kontinuerlig israsfare og det er 
livsfarlig å opphJlde seg i anrådene. Beregn.i.rxJer viser at isvollDTl fra 

3 
150 000 til 500 000 m kan løsne og rase ut ved Frokosttind. r-GI har 
beregnet forventede utløpsdistanser på hentx:>ldvis 1350 m for det minste 
volumet og 1?60 m for det største. Antatt sannsynlighet er satt til 
mellan 5'10- pr. år og 10- 3 pr. år. 

Nordvestlige deler av Svartisen har de siste årene hatt en pasi ti v 
massebalanse. Engabreen og Fonndalsbreen har vokst og gått n::>e fram. 
Fortsatt frangang vil Øke israsfaren og flere av de planlagte inntakene 
kan bli overdekket av bre. 

For å rolde ras fronter og rasutsatte løsmasser under oppsikt i anleggs
perioden og driftsperioden anbefales jevnlige undersøkelser, dels også 
autamatfotograferin]er og bevegelsesmålin]er. 



FORORD

Ras fra breer har medfØrt mange store ulykker i Alpelandene. også i
Norge er dette kjent fra gammelt av. I mange år har breene vært pA
tilbakegang, og til liten skade. I de senere Ar har dette snudd.
Både breer i framgang og større trafikk i brenære områder hdr
igjen fØrt til ulykker.

For å hindre slike ulykker ved arbeidet med kraftutbyggingen ved
Svartisen har Statkraft i bestilling B-01/6708 bedt Brekontoret,
Hydrologisk avdeling, å påta seg å vurdere mulighetene for isras og
kombinerte IØsmasse/isras for alle bekkeinntak.

Ved fare for ras er faregrad og farlig område angitt. Både direkte
fare under anleggsperioden og muligheten for Ødeleggelse av
konstruksjoner i lØpet av driftsperioden (50-100 år) er vurdert.
Behovet for eventuelle oppfØlgende arbeider med måling av bre
variasjoner og ny vurdering av rasfare nevnes spesielt. Avd.ing.
Knut Hagen har forfattet rapporten, i tillegg har overing. Jim
Bogen og sjefing. BjØrn Wold vært med på befaringene i felt,
vurderingene og utformingen av rapporten.

Arne Tollan
AvdelingsdirektØr
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1 . INNLEDNING 

Etter foreliggende planer vil det i forbindelse med Stor-Glomfjord 
utbyggingen bli laget et takrennesystem for oppfanging og ut
nyttelse av store og små bekker langs nordvestsida av Svartisen 
(fig. 1). Det medfØrer at det lages en rekke bekkeinntak langs 
fjellsida i en hØgde av ca 600 m o.h. Disse bekkeinntakene vil for
trinnsvis ligge i dagen med unntak av et eller to som vil ligge 
under breer. Bekkeinntakene vil i større eller mindre grad kunne 
bli liggende utsatt til for isras og løsmasseras. 

FØrst i de senere år er det blitt klart at isras kan fØre til store 
problemer. Blant annet i Sveits har isras fØrt til store 
katastrofer. Den 30. august 1965 ble 88 personer ved et kraftanlegg 
i Mattmark drept av isras fra Allalinbreen (Rothlisberger 1978). I 
Norge skjedde det senest sommeren 1986 en alvorlig ulykke. Tre 
turister omkom ved et isras fra Baklibreen, en utlØper av 
Jostedalsbreen. Ismassene kan ha lange utlØpsdistanser. I Fonndalen 
observerte ansatte ved Brekontoret store isblokker fra isras langt 
ute i dalbunnen i mai 1987. 

Hele dalsida langs nordvestsida av Svartisen må betegnes som meget 
bratt (fig. 2). Svartisen ligger mer eller mindre tilbaketrukket 
inne på platået med enkelte utlØpere ned mot Holandsfjorden og 
Nordfjorden. Engabreen strekker seg nesten ned til Engabrevatn som 
ligger bare 5 m O.h (fig. 3). Bortsett fra Engabreen og Fonndals
breen (fig. 4) er det i dag bare små breutlØpere langs nordvestsida 
av Svartisen. De strekker seg sjelden lenger ned enn til 700 m O.h. 
Ved Frukosttind (fig. 5) og i Fonndalen ligger breen i dag langt 
ute på henget. I andre områder ligger breen mer tilbaketrukket. Det 
er generelt lite med lØsmasser rett nedenfor brefronten langs nord
vestsida av Svartisen. Nedover mot fjorden Øker mektigheten 
i lØsmassene gradvis. Skoggrensa i området varierer mellom 200 og 
350 m O.h. 

I rapporten vil begreper være definert som fØlger: 

- Isras, ras av enkelte isblokker og oppsmuldret is fra bre. 
- Rasfront, fronten til en isbre som det raser mer eller mindre 

kontinuerlig fra. 

2. BREVARIASJONER I HISTORISK TID 

I denne rapporten brukes kilder fra 1700-tallet og fram til vår 
tid. Breene i Norge har variert mye i utstrekning og volum i lØpet 
av denne tida. Variasjonene skyldes klima og da i fØrste rekke 
temperatur og nedbØr. Den nordvestre sida av Svartisen fra Fonn
dalen i sørvest til Frukosttinden i nordØst har også hatt store 
variasjoner i utstrekning og volum. Historiske kilder som gamle 
dokumenter og muntlige opplysninger gjennom generasjoner bekrefter 
dette. Spor i terrenget som stØrre eller mindre landskaps former er 
også viktige kilder om tidligere brevariasjoner. Langs nordvestsida 
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Kart 0Iler rx:Jrdvestsida. av Svartisen. 



Fig. 2. Sørvestover mot vestre deler av Dimdalen og Botteløyra 
fra Kilvika. 

Fig. 3. Engabreen sett fra nord. 
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Fig. 4. Fonndalen og Fonndalsbreen sett fra nord. 

Fig . 5. Deler av breen vest for Frukosttind sett nedenfra. 
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2. 1 

,.-.... Klart markert 
randavaelnlnger 

....•. Mindre markert 
, randavaelnlnger 

Holandafjorden 

Fig. 7. Forskjellige randavsetninger utover i Fonndalen som viser 
posisjonen til Fonndalsbreen ved ulike tidspunkt. 
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av svartisen er Engabreen og Fonndalsbreens brevariasjoner godt 
dokumentert. Fig. 6 viser nordvestsida av Svartisen med markeringer 
av breens utbredelse basert på kart utgitt av NGO i 1902 og 1974. 
Dessuten er tunnelsystemet og bekkeinntakene i forbindelse med 
vannkraftutbyggingen avmerka. Mange av brearmene har gått markert 
fram i forhold til utbredelsen på NGO-kartet fra 1974. 

Fonnda 15breen 

Fonndalsbreen ligger lengst sØr på nordvestsida av Svartisen. 
Registreringer viser hvordan denne breen har variert i utstrekning 
og volum over relativt kort tid. Den har et hØgtliggende akkumula
sjonsområde og det er en medvirkende årsak til at den har gått så 
langt fram i lØpet av kort tid. Fig. 7 viser Fonndalsbreen og for
skjellige mer eller mindre klart markerte randavsetninger nedover i 
Fonndalen mot Holandsfjorden. Den markerte randavsetninga nærmest 
breen svarer til breens utbredelse basert på kart utgitt av NGO i 
1902. Randavsetninga lengst ut mot Holandsfjorden er sannsynligvis 
fra breens maksimal utbredelse på 1700-tallet. Fig. 8 viser et 
skjematisk snitt av Fonndalsbreens utbredelse basert på kart utgitt 
av NGO i 1902 og 1968. Figuren viser at Fonndalsbreen har trukket 
seg betydelig tilbake i lØpet av den tida. Tilbaketrekningen har 
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opphØrt, og den senere tid har det vært en Økning i tykkelse og en 
viss framrykking. 

Prollll'l., Fonndalen 

Overflate barmark: -. 

Overllate Isbre: .. ----.. (1968) , ._._.- (1902) 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Fig. 8. Lengdesnitt av Fonndalsbreen ved utbredelsen 
fØrst på 1900-tallet og i 1960-åra. 

4,5 5,Okm 
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2.2 Engabreen 

Engabreen er den største utlØperen på nordvestsida av Svartisen. 
Den har variert mye i utstrekning og volum i de siste hundreår. 
LiestøI (1979) skriver blant annet at Engabreen dekka nesten hele 
Engabrevatnet for bare 50 år sida. J årene 1903-10 gikk Engabreen 
fram, og fØr 1920 dekka den hele Engabrevatn. Etterpå trakk den seg 
tilbake. Den hadde en stasjonær periode ca 1920-30. Men i perioden 
1930-60 skjedde det en merkbar klimaforbedring som var årsaken til 
at breen trakk seg sterkt tilbake. Denne utviklinga er nå snudd. I 
det senere har Engabreen begynt å gå framover igjen, og i tida 
1966-71 gikk den fram 110 m. Fig. 9 viser frontposisjoner til Enga
breen for tidsrommet 1902 til 19i6. Og i tillegg et skjematisk kart 
som viser noen av de mest markert randavsetningene fra ca 1750 og 
fram til i dag. Fig. 10 viser en sammenligning av brefrontvaria
sjoner til Engabreen og Fonndalsbreen, fra ca 1910 og fram til 
1940-45. I tillegg er Engabreens brefrontvariasjoner vist helt fram 
til idag. Nullinja i diagrammet representerer et valgt referanse
punkt. 
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Fig. 9. Frontposisjoner til Engabreen i tidsrommet 1902 til 1978.
I tillegg et skjematisk kart som viser noen av de mest
markerte randavsetningene fra ca. 1750 og fram til 1978.
(LiestØl 1979).
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siden 1970 har Brekontoret, NVE, målt snØakkumulasjon på Engabreen.
Det er målt tildels store snØdyp, i enkelte år opptil 13 m som var
jevnt fordelt over et stort område. Dersom det kommer slike snØ
mengder hver vinter i flere år, vil det bli et betydelig masse
overskudd som resulterer i at bretunga går framover. Engabreen
hadde sannsynligivs sin største utbredelse i tørste halvdel av
1 700-tallet. Gammelt dokument viser at den i 1723 gikk fram og ut
sletta garden StorsteinØyra og skadet garden FonnØyra. Et stykke
nede på Engabreens tunge målte Rekstad en brebevegelse på 1,75 m
pr. dØgn, som er den største brebevegelse som er målt i Norge. I
dag er hastigheten mye mindre på grunn av at breen er adskillig
tynnere.
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Fig. 10. Sammenlikninger av brefrontens variasjoner til Engabreen 
og Fonndalsbreen, fra ca. 1910 og fram til i dag. 

3. LØSMASSER 

(Bogen, Wold og østrem 1987). Data fra Norsk 
Polarinstitutt. 

LØsmasser finnes i varierende mektigheter langs hele nordvestsida 
av svartisen. Spesielt i leområder og framfor maksimale bre
utbredeiser ligger lØsmassene. Generelt Øker mektigheten av lØs
massene nedover mot fjorden. 
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Vedlegg 1 er et kart som viser lØsmasseforekomster, rasmateriale og 
bart fjell mellom brefronten og de planlagte bekkeinntakene. 

LØsmasseforekomster består både av tykt og tynt morenedekke. 
Områder hvor litt grus og stein er spredd utover berggrunnen er 
kartlagt som bart fjell. Det er kun lØsmasser og rasmateriale som 
kan få bet dning for de planlagte inntakene som er kartlagt. Kart
leggingen er hovedsaklig gjort utfra flybildetolkninger. på grunn 
av skyggeområder på flybildene og tåke under befaring er det 
områder mellom brefronten og de planlagte inntakene som ikke er 
kartlagt. Det gjelder ved Frukosttind, MØsbruntuva og sørsida av 
Engabreen. 

Områder med mektige lØsmasser som på grunn av solifluksjon eller 
ras kan skape problemer er fØrst og fremst ved inntakene Vissen-

rapp/koh/vhb-20S 



dalsbekk nord 1 og 2 samt lloen av inntakene ved MØsbruntuva og
Littlebreen. I tillegg kan lØsmasser skape problemer hvor inntaket
Dimdalsbekk Ettinden vil komme. Ved det planlagte bekkeinntaket
Frukosttind (nord 2) kan det oppstå problemer med lØsmassene på
østsida av bekken.

4. BEKKEINNTAKENE

Inntakenes nummerering refererer seg til Statkrafts tegning nr.
80660. (Ing. Chr.F. Grøner 1S176-F-001).

Inntak 1. Vann 662

Inntaket blir ved utlØpsosen i den Østlige delen av vannet. Tynt
morenedekke langs østlig bredd til vannet. SØrØstlig bredd er bratt
og består aven god del rasmateriale. Videre østover fra vannet mot
Fonndalen er det bart fjell umiddelbart ovenfor rasmaterialet bort
sett fra det tynne morenedekket i skråningen ned mot vannet.

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsmasseras.

Inntak 2. Fonndalsbreelv

For alternativet med inntak i dagen er inntakshØgda ca. 635 m 0.11.

nedenfor en hØg utoverhengende brefront. Det er bart og relativt
jevnt bratt fjell som er svakt konvekst i helningsretning over inn
taket. Det er overhengende fare for isras, store isblokker kan når
som helst brekke av og rase nedover enten som store hele enheter
eller i flere mindre deler på grunn av knusing mot fjellet. UtlØps
distansen til blokkene kan rekke helt ned til Fonndalsvannet. Ved
denne lokaliteten foreligger det også et alternativ med inntak
under breen.

Vurdering: Stor israsfare under nåværende forhold og alt arbeid l

dagen er umulig ved inntaksstedet. EventuelJe sikre lokaliteh'r
nedenfor breen må vurderes spesielt. Det er ingen (are for lØs
masseras.

Inntak 3.1 Vissendalsbekk syd 1 (fig. 11)

Kart fra 1902 viser at lokaliteten delvis var dekka dV isbre.
Dersom isbreen rykker tilstrekkelig fram, kan området bli ras
farlig. Inntaket vil bli liggende i bart fjell. Det er ingen lØS
masser av betydning i umiddelbar nærhet. Ved små breframstØt er det
fare for isras i inntakshØgda. Ved store breframstØt er det fare
for overdekking av inntak. Stor snØfonn kan være glidebane for ras.

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold, men breen bØr ha årlig oppsikt. Det er ingen
fare for lØsmasseras.
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Fig. 11. Vissendalsbekk syd 1 sett fra nord. 

Inntak 3.2 Vissendalsbekk syd 2 

Inntaket kommer til å ligge litt lenger ut fra dagens brefront enn 
inntak 3.1. FØrst på 1900-tallet rakk breen helt ut til det plan
lagte inntaket. I inntakshØgda er det bart fjell og minimalt med 
lØsmasser. Dersom breen rykker betydelig fram, kan lokaliteten bli 
rasfarlig. Strukturen i fjellet går på tvers av glidebaner for 
eventuelle isblokker. 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten 
under de nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsmasseras. 

Inntak 4.1 Vissendalsbekk nord 1 

Det ligger rasmateriale i skråningen ned mot det planlagte inn
taket. Det er tykt morenedekke mellom inntak 4 . 1 og 4.2. Det er 
innslag av rasmateriale, tynt morenedekke og bart fjell ovenfor 
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inntaket mot sørøst. Det er fare for lØsmasseras ved store nedbØr
mengder. Bekken har erodert seg ned til fast fjell og kan muligens
erodere sidevegs i lØsmasser.

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold, men området bØr ha årlig oppsikt. Det kan
være fare for løsmasseras.

Inntak 4.2 Vissendalsbekk nord 2

Det ligger tykt morenedekke sør for det planlagte inntaket. Det
ligger rasmateriale i en stor skråning nord for inntaket og det er
en del rasmateriale i øst oppover mot breen. Det finnes en god del
lØsmasser som kan kommei bevegelse under store nedbØrmengder. I
området er det veldig mye forvitra fjell. Det finnes en god del
blokker i tillegg til rasmaterialet i fjellskråningen mot nord og
øst. I dag er det rasfare fra denne

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold. Det kan være fare for lØsmasseras.

Inntak Engabreen syd 1

Det planlagte inntaket vil bli liggende under en mer eller mindre
permanent snØfonn. Rundt snøfonna er det bratte sva uten lØsmasser.
Det kan være fare for snØras i år med store snØmengder. Ved bre
framrykking kan det oppstå og i verste fall dekke inn
taket.

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsmasseras.

Inntak Engabreen syd 2 (fig. 12)

Inntaket vil bli liggende litt lenger ut enn inntak 1. Det er
bratte sva og ingen lØsmasser over inntaket i sør. I en bratt
skråning nord for inntaket er det store blokker i lØsmasser. LØs
massene er sannsynligvis tykt morenedekke. I en vertikal fjellvegg
bak rasblokkene er det steiltstående sprekker som kan gjøre området
nedenfor rasfarlig. Muligheten for steinsprang og bevegelser i løs
masser må vurderes.

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold, men ved stor breframrykking kan inntak
dekkes. Det kan være fare for lØsmasseras.

Inntakene 5.1 MØsbrunbekken sØndre, 5.2 MØsbrunbekken midtre og 5.3
MØsbrunbekken nordre.

Ovenfor inntakene ligger isbreen med flat front som over i
snØfonn. Videre er det bratte SVd som er konveks i helnings
retningen ned mot inntakene. Det er lite med lØsmasser mellom
inntakshøgda og breen. Strukturen i fjellet ligger parallelt med
helningsretning og eventuelle glidebaner. Breens utbredelse fØrst
på 1 900-tallet gikk over området hvor inntakene 5.1 og 5.2 skal
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komme. området hvor inntaket 5.3 vil komme ligger like utenfor 
breens utbredelse fØrst på 1900- tallet. Inntak 5.1 vil bli liggende 
i bart fjell, og inntak 5. 2 vil bli liggende i overgangen mellom 
bart fjell tynt morenedekke. Inntak 5.3 vil bli liggende under en 
lang smal snØfonn . SnØfonna virker å være permanent. 

Fig . 12. området rundt det planlagte bekkeinntaket Engabreen syd 2. 

Rundt snØfonna er det bart fjell, men ovenfor snØfonna mot breen 
ligger det tykt morenedekke med en markert randavsetning. Rand
avsetningen er antageligvis fra breens maksimale utbredelse fØrst 
på 1900-tallet. Ved store nedbØrmengder kan lØsmassene komme i 
bevegelse . 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under 
de nåværende forhold, men ved stor breframrykking kan inntakene 
dekkes. Det kan være fare for lØsmasseras. 

Inntak 6. Litlebrebekken 

Inntaket vil bli liggende ved yttergrensa av breens utbredelse 
fØrst på 1900-tallet. Dagens bre ligger langt innenfor området hvor 
inntaket vil komme. Det er ubetydelige lØsmasser overfor inntaket, 
østover. Strukturen ligger parallelt med helningsretningen og 
glidebanene er svakt konkave. Det ligger noe rasmateriale langt 
oppe mot breen, sørøst for det planlagte inntaket. Brefronten er 
flat og tilbaketrukket . Det er sparsomt med lØsmasser. 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under 
de nåværende forhold. Ved breframstØt kan inntaket dekkes. Det er 

rapp/koh/vhb - 20S 



16 

ingen fare for lØsmasseras. 

Inntak 7.1 Litlebrebekken nord 

I området rundt det planlagte inntaket er det betydelig mengder 
lØsmateriale, sannsynligvis bunnrnorene. Det er innslag av store 
blokker i bunnmorena. Bekken har erodert seg ned til fast fjell, og 
aktiv erosjon og undergraving foregår langs sidene. Det foregår 
betydelig sig i morene, solifluksjon. Store blokker siger nedover 
og det bygges opp voller med finmateriale framfor og det dannes 
dype furer bak blokkene. Morenematerialet dekker fjellsida helt til 
topps, og mektigheten antas å variere mellom 3 og 5 m. Det er en 
del brudd i vegetasjonsdekket og det foregår vinderosjon. Fra 
skråning sØr og øst for det planlagte inntaket kan det være en viss 
fare for steinsprang. Raskjegler ligger umiddelbart nedenfor 
skråningen. Arsaken til at det er ekstra fare for utrasing, skyldes 
steiltstående sprekker i en vertikal brattkant i lØst fjell. De 
betydelige mengder lØsmateriale på denne lokaliteten kan Øke faren 
for flomskred. Faren for flomskred bØr vurderes nærmere. 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under 
de nåværende forhold. Det kan være fare for lØsmasseras. 

Inntak 7.2 Litlebrebekken nord 2 

Forholdene er svært like de ved inntak 7.1, men det er tynnere IØs
massedekke. Bratt bergvegg mot nordvest gjør det utsatt for stein
sprang og utrasing. Eventuelle flomskred vil være mindre 
problematiske enn ved inntak 7.1 på grunn av mindre mengder med 
lØsmateriale. Solifluksjon foregår, men i mindre omfang enn ved 
inntak 7.1. Derimot er det en del skredmateriale fra steinsprang. 
Det ligger rasmateriale opp for inntaket og et stykke lenger øst 
mot brefronten. 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under 
de nåværende forhold. Det kan være fare for lØsmasseras. 

Inntak 8. BottelØyrabekken (fig. 13) 

Det planlagte inntaket vil bli liggende under en mer eller mindre 
permanent snØfonn ikke langt fra dagens bre. Det er mye materiale l 

breen som tyder på betydelig breerosjon. Materialet kommer ut i 
skjærplan. En del svaberg finnes i inntakshØgda. Det ligger rag
materiale i en fjellskråning vest sørvest for inntaket. Breen som 
drenerer ned ved dette inntaket, er adskilt fra resten av hoved
breen. Det kan fØre til at den får en annen type aktivitet enn 
andre breer i området. Dagens brefront er flat og tynn, men is
blokker har rast ut i snØfonna framfor brefronten. Det er stor is
rasfare fra et heng der breen går over en bergterskel. Arlig oppsyn 
og sikring er nØdvendig. Nærmere vurdering må til for å drØfte 
lokaliteten mer inngående. 

Vurdering: Det kan forekomme isras på denne lokaliteten under de 
nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsmasseras. 
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fig. 13. området rundt det planlagte bekkeinntaket 8. BottelØyra. 

Inntak 9. Dimdalsbekk vestre (fig. 14) 

Inntaket kommer til å ligge under snØfonn. Ur i nærheten er delv is 
dekka av snØfonna. Brefronten er tynn og det finnes ingen utraste 
isblokker i snØfonna. Breen kan være ganske aktiv f ordi den har et 
hØgt akkumulasjonsområde. Det er hovedsaklig bart fjell i nærheten 
av det planlagte inntaket bortsett fra i nedskjæringen hvor bekken 
renner. Der er det litt lØsmasser i form av rasmateriale (ur) . Ved 
selv en moderat framrykking av breen kan det bli betydelig isras
fare . 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten und er 
de nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsmasseras. Av 
sikkerhetsmessige grunner vil en årlig inspeksjon av brefronten 
være påkrevd . 
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Fig. 14 . Området rundt det planlate bekkeinntaket 9 . Dimdalsbekk 
vestre. 

Inntak 10. Dimdalsbekken nest vestre (fig. 15) 
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Inntaket vil komme til å ligge like utenfor dagens brefront, men 
innenfor breens utbredelse fØrst på 1900-tallet. En tilsvarende 
framrykking som tidligere i dette århundret vil fØre til at inn
taket dekkes. Det er betydelig fare for isras, det bekreftes av is
blokker som er blitt liggende i en snØfonn i inntakshØgda. I 
tillegg kan det komme enkelte steinblokker som eventuelt stopper i 
snØfonna. Det er innslag av grov stein i området. Det kreves 
nærmere vurdering og god sikring fØr eventuelt arbeid kan begynne. 

Vurdering: Det kan forekomme isras på denne lokaliteten under de 
nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsrnasseras. 

rapp/koh/vhb-20S 



19 

Fig . 15 . Området rundt det planlagte bekkeinntaket 10. Dimdalsbekken 
nest vestre. 

Inntak 11. Dimdalsbekk Ettinden (fig . 16) 

En liten framrykking av breen og inntaket vil dekkes. Det blir 
trolig liggende nedenfor dagens snØfonn. Inntaket blir vanskelig å 
få til på grunn av store lØsmasseavsetninger med mektigheter på opp 
til 35 m. En stor randavsetning er av vesentlig betydning. Ved 
ekstreme værforhold kan det være fare for ras av lØsmateriale . Ved 
store nedbØrmengder blir lØsmaterialet vannmetta og kan begynne å 
sige eller rase ut. Det foregår en del frostforvitring i området . 

Brearmen kommer fra platået og strekker seg i nordlig retning. Det 
er bratte fjellvegger uten lØsmateriale på begge sider av brearmen . 
øst for inntaket er det litt rasmateriale. Et stykke nedenfor inn
taket går det over fra tynt morenedekke til tykt morenedekke som 
indikerer breens utbredelse fØrst på 1900-tallet . 
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Vurdering : Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold. Det er fare for løsmasseras.

Fig . 16. Området rundt det planlagte bekkeinntaket 11. Dimdalsb ekk
Ettinden.

Inntakene 12.1 Dimdalsbekk Juret vestre og 12.2 Dimdalsbekk Juret
østre

Inntakene kommer til å bli liggende utenfor dagens bre. De vil også
bli liggende utenfor breens utbredelse først på 1 900-tallet . FØrst
ved betydelig breframstØt vil det oppstå israsfare. Bekken som
kommer fram fra breen renner i bart fjell og det er minimalt med
lØsmateriale. Området rundt inntaksnivået er flatt og brefronten
ligger godt tilbaketrukket.

Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsmasseras.
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Inntak 13. Dimdalsbekken midtre 

Dagens brefront ligger forholdsvis langt bak det planlagte inn
taket. Grensen for breens utbredelse fØrst på 1900-tallet ligger 
ved det planlagte inntaket. Rundt inntakshØgda er det stort sett 
bart fjell. 
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Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under 
de nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsmasseras. 

Inntak 14.1 Dimdalsbekk østre 1 

Det er hovedsakelig bart fjell omkring det planlagte inntaket. 
Imidlertid finnes det enkelte blokker i området. Brefronten er for
holdsvis flat og tilbaketrukket. Under sin utbredelse fØrst på 
1900-tallet låg breen like ovenfor det planlagte inntaket. I dag er 
det ingen markert bretunge ovenfor inntaket. 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under 
de nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsmasseras. 

Inntak 14.2 Dimdalsbekk østre 2 

Dagens isbre ligger som en tunge ned mot det planlagte inntaket. 
Breen fØrst på 1900-tallet låg ikke noe vesentlig nærmere inntaks
punktet. Imidlertid var den bredere i fronten. Rundt det planlagte 
inntaket er det stort sett bart fjell. 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under 
de nåværende forhold. Det er ingen fare for lØsmasseras. 

Inntak 14.3 Dimdalsbekk østre 3 

Det planlagte inntaket ligger utenfor dagens bre og breens belig
genhet fØrst på 1900-tallet. Det er bart fjell mellom brefront og 
inntak. Svaet mellom brefronten og inntaket er noe ujevnt. 

Vurdering: Brefronten bØr overvåkes. Det kan ikke forekomme isras 
på denne lokaliteten under de nåværende forhold. Det kan endre seg 
raskt hvis breen går fram. Det er ingen fare for lØsmasseras. 

Inntak 14.A 

Det planlagte inntaket ligger utenfor dagens bre og breens 
beliggenhet fØrst på 1900-tallet. Det er bart fjell mellom brefront 
og inntak. Svaet mellom brefronten og inntaket er noe ujevnt. 

Vurdering: Brefronten bØr overvåkes. Det kan ikke forekomme isras 
på denne lokaliteten under de nåværende forhold. Det kan endre seg 
raskt hvis breen går fram. Det er ingen fare for lØsmasseras. 
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Inntakene 15.1 Bekk vest for Frukosttind, vestre og 15.2 Bekk vest 
for Frukosttind, østre (fig. 17) 

Inntakene vil komme til å ligge like utenfor dagens bre og innenfor 
breens utbredelse fØrst på 1900-tallet . Brefronten ligger slik til 
at det er klar rasfare. Isblokker og ras knuses på svaene mellom 
fronten og inntakshØgda og raser nedover. Hele brefronten kan lØsne 
og falle som en blokk. Den ligger hØg og vertikal framme på 
platået. Det er bart fjell mellom brefronten og inntaket og ingen 
tegn til lØsmasser av betydning. 

Vurdering: Stor israsfare under de nåværende forhold og alt arbeid 
i dagen er livsfarlig. Og dette kan gjelde området helt ned mot 
dalbunnen. Denne breen diskuteres videre i et annet kapittel, der 
blant annet beregninger av utlØpsdistanser for ras og enkeltblokker 
er gjort. 

Fig. 17. Området rundt de planlagte bekkeinntakene 15 . 1 Bekk vest for 
Frukostind, vestre og 15.2 Bekk vest for Frukosttind, østre . 

Inntakene 16.1 Frukosttindbekk, sørvestre og 16 . 2 Frukosttindbekk, 
sørøstre 

Inntakene vil komme til å ligge utenfor dagens bre og like innenfor 
breens utbredelse fØrst på 1900-tallet. Brefronten ligger hØg og 
vertikal framme på platået og området nedenfor betegnes som ras 
farlig. Isblokker og ras knuses på svaene over inntakshØgda og 
raser nedover. Hele eller store deler av brefronten kan lØsne og 
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falle som en blokk. Det er bart fjell mellom brefronten og inntaks
hØgda og minimalt med lØsmasser.

yurdering: Stor israsfare under de nåværende forhold og alt arbeid
i dagen er livsfarlig. De sammemomenter som er nevnt i forbindelse
med de planlagte inntakene 15.1 Bekk vest for Frukosttind, vestre
og 15.2 Bekk vest for Frukosttind, Østre gjelder også her. I
tillegg er det mulighet for tildekking ved store breframstØt.

Inntak 17. Frukosttindbekk nord 3

Inntaket vil bli liggende langt utenfor dagens bre og breens ut
bredelse fØrst på 1900-tallet. Brefronten ligger langt tilbake
trukket. Umiddelbart nedenfor brefronten er det bart fjell. Videre
nedover mot inntakshØgda er det tynt eller tykt morenedekke.
Innslag av blokker opp og sØr for det planlagte inntaket.

Vuderinq: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold. Det er fare for lØsmasseras.

Inntak 18.2 Frukosttindbekk nord 2

Inntaket vil bli liggende langt utenfor dagens bre, men på grensa
for breens utbredelse fØrst på 1900-tallet. Det er spor etter bre
aktivitet i inntakshØgda. Breen må gå langt fram fØr det medfØrer
rasfare. Det er en god del lØsmasser på østsida av bekken, mens
på vestsida er bart fjell. En god del steinblokker kan rase ut fra
bergvegg opp og sØr for det planlagte inntaket. Det er også fare
for steinsprang i området.

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold. Det kan være fare for lØsmasseras.

Inntak 18.1 Frukosttindbekk nord 1

Inntaket vil bli liggende utenfor dagens bre, men på grensa for
breens utbredelse fØrst på 1900-tallet. Spor etter breaktivitet l

inntakshØgda. Brefronten ligger langt tilbaketrukket i forhold til
inntakshØgda, og den må gå langt fram fØr det medfØrer israsfare.
Nærmest brefronten er det bart fjell. Ned mot og litt nordØst for
inntakshØgda er det innslag av tynt og tykt morenedekke.

vurdering: Det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under
de nåværende forhold. Det kan være fare for lØsmasseras.

Inntakene 19.4, 19.3, 19.2 og 19.1 Botntindbekk

Inntakene vil bli liggende langt framfor dagens bre og breens ut
bredelse fØrst på 1900-tallet. Bekkene har erodert seg merkbart ned
i fast fjell i et stØrre parti både ovenfor og nedenfor inntaks
hØgda. Ovenfor stedet der inntak 19.4 vil kommeer det ras
materiale. Videre oppover er det bart fjell. Oppe ved brefronten er
det noe rasmateriale med innslag av steinblokker. Det ser ut ti] at
inntak 19.3 vil bli liggende i rasmateriale, muligens i overgang
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til bart fjell. Inntakene 19.2 og 19.1 vil bli liggende i bart 
fjell, men mellom inntakene og brefronten er det noe rasmateriale. 
Der ser imidlertid ut til at dette rasmateriale har rasbane i en 
annen retning enn ned mot de planlagte inntakene. 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på disse lokalitetene. 
Det kan være fare for lØsmasseras ved enkelte av dem. 

Inntakene 20.2 og 20.1 Storjordbekk 

Inntakene vil bli liggende langt framfor dagens bre. Det er et 
stort område med bart fjell mellom breen og inntakshØgda. Det ser 
imidlertid ut til at inntakene vil bli liggende i tynt morenedekke. 
Breen ligger like langt framme i dag som fØrst på 1900-tallet ved 
disse to lokalitetene. Det har ikke vært tilfelle ellers langs 
nordvestsida på Svartisen. Det er morenedekke med mye grov stein 
langs begge sider av bekken. I partiene ovenfor og nedenfor inn
takshØgda går bekken i fast fjell. 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på disse lokalitetene. Og 
det er ingen fare for lØsmasseras under de nåværende forhold. 

Inntak 22. Bekk fra vann 821 

Inntaket vil bli liggende langt framfor dagens bre. Og det er over
veiende bart fjell mellom breen og inntakshØgda. Inntaket vil 
muligens bli liggende i overgangen bart fjell og tynt morenedekke. 
FØrst på 1900-tallet lå breen nærmere inntakshØgda. 

Vurdering: Det kan ikke forekomme isras på disse lokalitetene. Og 
det er ingen fare for lØsmasseras under de nåværende forhold. 

I ettertid er det kommet forespØrsel om vurdering av tverrslaget 
ved Engabreen. Det vil bli liggende langt utenfor dagens bre og et 
godt stykke utenfor breens utbredelse tørst på 1900-tallet. 
Lokaliteten er ikke befart. Vurderingene baseres på flybilder, kart 
og kjennskap til nærliggende bekkeinntak. Rundet tverrslaget er det 
forholdsvis tynt morenedekke. Mektigheten varierer imidlertid noe. 
Flomskred kan tenkes forekomme ved ekstrem nedbØr. 

Vurdering: det kan ikke forekomme isras på denne lokaliteten under 
de nåværende forhold. Det kan være fare for lØsmasseras. 

4.1 Rasfarlige områder 

De planlagte bekkeinntak ved vestre og østre Frukosttindbekk og i 
Fonndalen ligger i meget rasfarlige områder. I tillegg er det klart 
at flere av de planlagte bekkeinntakene langs nordvestsida av 
svartisen vil ligge utsatt til for ras. Dette gjelder først og 
fremst isras fra bre, men også lØsmasseras er av betydning. 

Vedlegg 1 er et kart som blant annet viser de mest betydningsfulle 
lokalitetene med rasmateriale mellom dagens brefront og inntctks-
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hØgdene. I tillegg viser fig. 18 skraverte områder gom ligger 
utsatt til for isras. 
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Rasfarevurderingen er inndelt i 4 graderinger. Bekkeinntakene 
nordØst for Frukosttind er ikke vurdert fordi befaringen ble ikke 
tilstrekkelig god på grunn av tåke. Det er ikke spesifisert hvilke 
type sikringer som trengs under pkt. 2). De vil være av forskjellig 
karakter. Noen bekkeinntak er satt opp både under punkt 2) og 4). 
Dette skyldes at de under dagens forhold (punkt 2)) ligger utsatt 
til for lØsmasseras og trenger sikring av den grunn, og at de i 
framtiden (punkt 4) vil bli liggende utsatt til for isras hvis 
breen går fram. 

( 
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/" •• J 

;' 
I 

SVARTISEN 

Fig. 18. Skjematisk kart over nordvestsida av Svartisen. 
Skraverte områder ligger utsatt til for isras. 
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Gradering 1) Mulig å arbeide under dagens forhold, ingen umiddelbar 
fare for isras og/eller lØsmasseras. 

Inntak nr. Navn 

1. Vann 662 
12. 1 Dimdalsbekk Juret vestre 
12.2· Dimdalsbekk Juret østre 
6. Litlebrebekken 

Gradering 2) Sikring kreves fØr det er mulig å arbeide, fare for 
isras og/eller lØsmasseras under de nåværende forhold. 

Inntak nr. Navn 

3. 1 Vissendalsbekk syd 1 
3.2 Vissendalsbekk syd 2 
4.1 Vissendalsbekk nord 1 
4.2 Vissendalsbekk nord 2 

Engabreen syd 1 
Engabreen syd 2 

5.1 MØsbrunbekken sØndre 
5.2 MØsbrunbekken midtre 
5.3 MØsbrunbekken nordre 
7.1 Litlebekken nord 1 
8. BottelØyrabekken 

10. Dimdalsbekk nest vestre 

Gradering 3} Ikke mulig å arbeide i dagen (sikringstiltak innen 
gitte rammer vil ikke være tilstrekkelig), konstant israsfare. 

Inntak nr. Navn 

2. Fonndalsbreelv 
15. 1 Bekk vest for Frukosttind, vestre 
15.2 Bekk vest for Frukosttind, østre 
16. 1 Frukosttindbekk, sørvestre 
16.2 Frukosttindbekk, sørøstre 
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Gradering 4) Bekkeinntak hvor framtidige breframstØt kan skape 
israsfare. Arlig inspeksjon/måling anbefales. 

Inntak nr. Navn 

3. 1 Vissendalsbekk syd 1 
3.2 Vissendalsbekk syd 2 

Engabreen syd 1 
5.1 MØsbrunbekken sØndre 
5.2 MØsbrunbekken midtre 
5.3 MØsbrunbekken nordre 
6. Litlebrebekken 
9. Dimdalsbekk vestre 

5. NÆRMERE VURDERING AV ISRASENE VED FRUKOSTTIND 
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Isras er sammen med fjellras, snØras og lØsmasseras i hovedsak 
turbulente partikkelstrØmmer som i grove trekk fØlger de samme 
fysisk lover for bevegelse. Alean (1984) skiller i hovedsak mellom 
tre bretyper med hensyn på isras: 

1) Bratte, relativt plane fjelloverflater som er dekka aven 
bretunge. Breen er temperert, det vil si at den ikke er frosset 
til berggrunnen. Det aller meste av isen nær bergoverflata har 
en temperatur som tilsvarer trykksmeltepunktet. 

2) De samme forhold som nevnt under punkt 1) med hensyn på 
terrenget gjelder også for denne type breer. Det aller meste av 
isen har imidlertid lav temperatur som gjør at den er frosset 
til berggrunnen. 

3) Platåbreer der fjelloverflata plutselig endrer gradient fra nær 
horisontal, til en bratt fjellside. Terrenget i fjellsida er 
for bratt til at isen kan bli liggende, og det skjer 
utrasninger fra knekkpunktet. 

Helningsvinkelen på berggrunnen i lØsneområdet varierer innenfor 
relativt vide grenser. Den avhenger også av bretype som nevnt 
ovenfor. 

Israsene varierer med årstida. De fleste israsene går på sommeren 
og det henger sammen med stor brebevegelse og maksimalt vanntrykk l 

breen. Særlig utsatt er de fØrste ukene etter at smeltingen har 
begynt, fordi breen da ligger langt fram etter framrykking om 
vinteren. 

Det som karakteriserer israsene er at utglidninger skjer plutselig. 
Det skjer ved en kombinasjon av strekkbrudd og skjærbrudd. Ved 
strekkbrudd står bruddkanten normalt på underlaget. Skjærbruddet 
skjer mellom bre og fjell. Ved større isras har det forekommet at 
skjærbruddet på undersida har vært intraglasialt. Felles mål for 
rekkevidda av alle skred typer er vinkelen på siktelinja fra 
ytterste skredavsetning i dalbunnen til Øvre begrensing av skredet 
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(bruddkanten) oppe i fjellsida. Tallverdien for vinkelen på sikte
linja synker med Økende skredstørreise. Det betyr at store skred
har en relativt lengre rekkevidde enn små skred.

Ras frd breer har opp gjennom historisk tid forårsaka flerp
tragiske ulykker. En av de verste ulykkene i nyere tid skjedde dell
30. august 1965 i Mattmark i sveits. Omettermiddagen kl 1715 lØsna
den nederste delen av tunga til Allalinbreen. Den gikk over
anlegggsområdet til Mattmark Kraftverk og 88 mennesker omkom. Det
var ca 1 mill. m isvolum som raste ut. FallhØgda for tyngdepunktet
til ismassene var ca 450 m. skråningshelning på terrenget
der raset lØsna og gikk er 26,5 . Ismassene fra Allalinbreen ble
liggende over hovedanleggsområdet i en lengde på rundt 300 m.
Mektigheten av ismassene som begravde bygninger, kjØretØY og
installasjoner var 8 til 10 meter. Vinkelen på siktelinja fra

skredavsetning i dalbunnen til bruddkanten i lØsneområdet
var 22 .

I ettertid er det pekt på flere mulige årsaker til israset. Det som
kan være viktig å nevne er at bretunga hadde vært i kraftig
bevegelse i 2-3 uker fØr den nederste delen rasa ut. De store
bevegelsene i bretunga var antageligvis et resultat av intensive
glidebevegelser ved bresålen. En annen avgjØrende faktor kan det
terrasseliknende lengdeprofilet av terrenget ha vært. Det vises til
at tidligere arbeid har dokumentert at en kan få en form for
oppstuving av is på terrassen. Etter en tid har ismassene bygget
seg så mye opp på terrassekanten at de brekker av og raser ut. Ikke
hele bretunga rasa ut, og det skyldes antageligvis at deler av den
var fastfrosset til underlaget.

Når bretunga ligger i ro på det hellende underlaget skyldes det en
likevekt mellom tyngdekrafta og krefter som virker motsatt vei.
Disse kreftene er friksjonskrafta mellom bresålen og fjellgrunnen
og strekkrafta i isen. Svekking eller opphØreise av noen av disse
kreftene forrykker likevekten og kan ha fØrt til raset. Hendelsen
inntraff raskt, og på katastrofedagen foregikk det arbeid i henget
under bre tunga som lØsna. Arbeiderne på byggeplassen la ikke merke
til noen spesiell aktivitet ved breen. Fordi hendelsen skjedde så
plutselig, antydes det som sannsynlig at et skjærbrudd mellom bre
sålen og fjellgrunnen utlØste israset. Grunnen til at et strekk
brudd er mindre sannsynlig som utlØsende faktor skyldes at
sprekkene der bruddkanten oppsto hadde vært der i lang tid fØr
tunga lØsna. Bare to år etter at raset hadde gått, var det på ny
store sprekker på samme plassen uten at noe ras gikk.

Israset fra 8aklibreen, en utlØper av Jostedalsbreen, i juli 1987
er et eksempel på at isras i Norge også har fått alvorlige
konsekvenser. Tre personer ble drept da et isvolum på ca 250 000 mJ

lØsna fra Østre del av brefronten i ca 1200 ro hØgde og stoppa i
dalfØret nedenfor omkring en hØgde på 500 m O.h.

De store breframstØtene på 1 700-tallet fØrte også til store isras.
Det finnes ingen historiske kilder som beskriver rasene i detalj,
men beretninger i skifteretten antyder at Ødeleggelsene var
katastrofale. Eide (1955) skriver om TungØyane i Olden som ble
totalt utsletta av et isras fra Abrekkebreen i desember 1743. Alle
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menneskene som tilhØrte garden bortsett fra to omkom. Garden som
tidligere hadde 40 mjØlkekyr, hpster og store åkrer og beiteområder
ble strøket fra matrikkelen samme dagen som hadde gått.

De nåværende forholdene ved Frukosttind er illustrert ved tre
alternative utfallsmuligheter. Fig. 19 viser skjematisk et snitt av
en av bretungene ved Frukosttind sett ovenfra og fra sida som kan

og rase ut. Isvolumet vid tilfellet er berekna .
tIl underkant av ca 150 000 m . Flg. 20 Vlser samme bretunge, men l

dette tenkte tilfelle løsner den lenger oppe, oq isvolumet som kan
rase ut er berekna til overkant av ca 300 000 m . Hvis hele bre
fronten til Frukosttindbreen raser ut sammen bretunga vil det
totale isvolumet bli i underkant av 500 000 m .

Vedrørende muligheten for isras fra Frukosttindbreen ble NGI gitt i
oppdrag å vurdere eventuelle utlØpsdistanser (NGI rap.nr. 87479-1 )
Fig. 21 viser det aktuelle området.
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Fig. 21. Viser avmerka område mellom Frokosttindbreen og
dalbunnen hvor det er berekna utlØpsdistanser for
forskjellige isvolumer. (Etter NGI rap.nr. 87479-1 ).
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NGI har utvikla en topografisk/statistisk berekningsmodell for 
maksimal snØskredrekkevidde. De topografiske parameterne som 
anvendes i berekningsmodellen, kall alle sammen finnes på kartet. 
Det understrekes at det er umulig å gi noen absolutt garanti for 
den maksimale rekkevidda av et eventuelt skred. Dessuten er det 
vanskelig å bestemme et skredutlØp med større nØyaktighet enn ca 
100 m. Ved anvending av modellen er det veldig viktig å korrelere 
den med inntrufne skred. I dette tilfellet er skred fra Saklibreen 
og Fonndalsbreen benytta til å sammenlikne med mulige skred fra 
Frukosttindbreen. 

Sretunga ved Frukosttind som er vist i fig. 19 og 20 er en 
temperert bre som hviler på en relativt plan, men bratt fjellflate 
med helningsvinkel ca 450 . Den er antagelig ikke frosset til under
laget i sommersesongen, men i vintersesongen er det mulig at den er 
helt eller delvis frosset til underlaget. Det er muligheter for 
isras til alle årstider, men det er rimelig å anta at de største 
israsene vil forekomme om våren eller forsommeren. Lokale kilder 
har opplyst at det forekommer hyppige isras fra breen i sommer
sesongen. Disse israsene utlØses vanligvis fra den bueformete delen 
av fronten mellom de to bretungene. Det kan ikke utelukkes at det 
kan forekomme isras som inkluderer en eller begge bretungene. 
Nedenfor bretungene er fjellsida relativt ujevn og noe avtrappet. 
Dette vil fØre til reduksjon av hastigheten på et eventuelt isras. 
Men på den annen side ligger det markerte fjellrygger både på øst 
og vestsida av skredbanen. Disse fjellryggene vil konsentrere 
skredmassene, og det kan fØre til at hastigheten på et eventuelt 
isras blir opprettholdt eller Øker. Nederst i fjellsida er 
terrenget forma som en trakt som blir trangere ned mot dalbunnen. 
NGI antar at det meste av skredmassene ved større isskred vil 
konsentreres mot dette området og gå videre utover dalbunnen. 

NGI påpeker at det verst tenkelige tilfellet av ras sannsynligvis 
er at israset utlØses mens det ennå ligger mye snØ i fjellsida. Det 
antas at denne kombinasjonen av snØforhold og isras er mulig selv 
om et større isras daomå utlØses under vinterlige forhold med luft
temperaturer under O C. SnØfonner kan ligge i denne fjellsida 
langt utover våren slik at større isras, som utlØses om våren, kan 
ha glidebaner på snø. 

Ut fra de berekna isvolumene som kan lØsne ved Frukosttind, har NGI 
kommet fram til antatte utlØpsdistanser for de forskjellige is
volumene. De antar at forventa utlØpsdistanse Øker fra 1350 m for 
de minste volumet til 1560 m for det største. De har satt rekke
vidda for et stort, sjeldent snØskred til 1570 m, berekna etter den 
topografiske metoden. OverfØres det til Frukosttindbreen mener NGI 
at et isras på 400 000 til 500 000 m vil oppnå en rekkevidde som 
tilsvarer det som er angitt for snØskred. på grunn av usikkerheten 
i berekningene settes rekkevidda til 1600 m rekna horisontalt fra 
Øvre bruddkant (fig. 22), Et isras som3 0mfatter hele den vestlige 
bretunga, med et volum på ca 300 000 m antas å ha ca 100 m kortere 
rekkevidde, dvs. en total utlØpsdistanse på 1500 m. Hvordan ras
massene vil bre seg utover til sidene er det ikke mulig å angi i 
detalj. Men det ser ut til ifØlge NGI at den delen av skredet som 
når lengst, også vil være forholdsvis bredt. 

rapp/koh/vhb-20S 



32 

Fig. 22. Viser forventa utlØpsdistanse på 1600 m målt horisont,lt 
fra bruddkanten for et isras på 400 000 til 500 000 m . 
(Etter NGI rap.nr. 87479-1). 
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NGI understreker den store usikkerheten i berekningene. Grunnen er
at det ikke er mulig å trekke eksakte grenser for utbredelsen av et
stort isras ut fra det beskjedne erfaringsmaterialet som fore
ligger. Tas det hensyn til den statistiske usikkerhet i be
rekningene av utlØpsdistansene, vil fradrag av ett standardayvik
fØre til at det største israset med et volum på ca 500 000 m vil
kunne krysse dalfØret og gå opp i motsatt dalside.

Sannsynligheten for at et isras med et volum i stØrrelsesorden med
de tre alternativene nevnt tidligere i kapitlet vil skje, er meget
liten sett i forhold til de israsene som normalt forekommer fra
Frukosttindbreen. Det er ikke kjent at så store isras har fore
kommet de siste 150 åra. NGI antar for at et stort
isras skal nå fram til veien som mindre ,fr år.
ligger sannsynligheten et sted mellom 2·10 og 10 pr år. Tll
slutt påpekes det at isras som krysser hele dalfØret vil være_rnda
sjeldnere, med en antatt årlig sannsynlighet på mindre enn 10 .

Arsaksammenhengen ved utlØsning av isras er ikke fullstendig
klarlagt, men mange forskjellige faktorer er av betydning. Isras
utlØses fortrinnsvis i forbindelse med breframstØt. Ved breframstØt
Øker breens volum og tykkelse, og den kan kommei rasutsatte
posisjoner. Der hvor breen tidligere låg ute på kanten av et platå,
trenger ikke et breframstØt være stort fØr isras kan utlØses. Ved
vurdering av sannsynligheten for kommendeisras, er det av
avgjØrende betydning å ha den aktuelle breen under kontinuerlig
oppsikt.

6. BREENSTILSTANDI DAG

6.1 Materialbalansen

Flere år med overveiende nettoakkumulasjon resulterer i at
breen langs nordvestsida på Svartisen går fram. Dette fØrer til at
rasfaren fra breen er større i dag enn for noen år siden. Denne ras
faren vil Øke hvis ikke breen stopper opp eller trekker seg tilbake.

BreutlØpere som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre kan være
svært ulike med hensyn på framrykking og tilbaketrekking. Dette
skyldes blant annet bunntopografi og ikke minst dreneringsfeltets
stØrrelse og hØyde over havet. Tabell 1 viser massebalansen for
Engabreen. I tabellen er det tatt med årlige avlesninger fra 1971
og fram til 1986, tilsammen 16 år. Alle tallene er i meter vann
ekvivalent nedbØrmengde. FØrste kolonne er akkumulert snØmengde,
andre kolonne er avsmelting. Balansen som er differansen mellom
akkumulert snØmengde og avsmelting er vist i tredje kolonne. Den
viser om det er kommet mere snØ i lØpet av året enn det har klart å
smelte eller omvendt. 4 av de 16 årene i oversikten er under
skuddsår, dvs. at avsmeltinga er større enn snØmengda som kom i
lØpet av vinteren. Underskuddet varierer fra 0,07 til 0,90 meter
vannekvivalent. De resterende årene har det vært positiv masse
balanse. Det har kommet mere snØ om vinteren enn det har smelta om
sommeren. Overskuddet for hvert enkelt år har variert fra 0,25 til
2,72 meter vannekvivalent.
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For å holde oppsyn med breens framtidige tilstand bØr årlige masse
balansemålinger fortsette. 

Ar Akkumulasjon Avsmelting Balanse 
i meter vannekv. l meter vanneky. i meter vanneky. 

1971 3,20 2, 19 + 1 , 01 
72 3,22 3,29 - 0,07 
73 4,37 1,65 + 2,72 
74 1,39 2,59 + 0,80 
75 3, 18 1,57 + 1, 61 
76 3,86 ',45 + 2,41 
77 2,08 1,20 + 0,88 
78 2,48 2,99 - 0,51 
79 3,64 3,22 + 0,42 

1980 2,68 3, 18 - 0,50 
81 2,91 1,93 + 0,98 
82 2,27 1, 43 + 0,84 
83 2,34 1,28 + 1,06 
84 3,83 2,78 + 1,05 
85 1,50 2,40 - 0,90 
86 2,70 2,45 + 0,25 

Tabell 1. Akkumulasjon, avsmelting og nettobalanse målt i meter 
vannekvivflent for hvert år fra 1971 til 1986 på Engabreen 
(38,02 km ). 

7. VURDERING AV FRAMTIDIGE BREVARIASJONER 

Brevariasjoner i framtida må vurderes i lys av tidligere bre
variasjoner. De fleste av breene i Skandinavia smeltet bort i 
perioden 1000-3000 år fØr vår tid. Dagens breer med bl.a. Svartisen 
ble danna for omlag 2500 år siden. 

7.1 Klima Og massebalanse 

Brevariasjonene er nært knytta til klima. De fleste breene hadde 
sin maksimal utbredelse i en klimatisk kald periode i det 18. år
hundre. Noen av de maritime breene i vestlige deler av Norge 
hadde sin maksimal utbredelse først i det 20.århundre. (Bogen, Wold 
og østrem 1987). 

En bre som ligger i ro er i likevekt, og stØrrelsen på massen som 
tilfØres er lik stØrrelsen på massen som smeltes i lØpet av et år. 
Forrykkes denne balansen i tilstrekkelig grad kan det fØre til at 
breen trekker seg tilbake eller rykker fram. En bres utstrekning og 
bevegelseshastighet er avhengig av dens massebalanse. Tida det tar 
fra massebalansen forrykkes til breen rykker fram eller trekker seg 
tilbake kalles reaksjonstid eller responstid. Den kan variere fra 
noen få år til flere tusen. 
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Breens responstid er avhengig av mange faktorer. Hver bre har sine 
egne spesielle karaktertrekk som vil virke på responstida. Små 
fluktuasjoner i brefronten kan være direkte respons på årlige 
klimasvingninger. Større framrykkinger eller tilbaketrekninger kan 
skyldes indirekte eller forsinka respons til flerårige klima
svingninger. UndersØkelser av små aktive dalbreer har vist at en 
negativ forandring i massebalansen kan være utslag av bare et år 
med masseunderskudd. Derimot er en positiv forandring i masse
balansen et utslag av flere år med masseoverskudd. Dette skyldes at 
en Økning i ablasjonen virker Øyeblikkelig på brefronten, mens en 
økning i akkumulasjonen fØrst virker inn på brefronten etter noen 
år. Dette er viktig å ta med i framtidig vurdering av Fonndalsbreen 
og Engabreen. 

Fig. 23 viser hvordan klima påvirker breens oppfØrsel. Det generelle 
klima påvirker det lokale klimaet på breen. Det styrer masse- og 
energi forandringer til breen som gir netto massebalanse. Netto masse
balanse via breens responstid gir utslag i brefluktuasjoner, om den 
rykker fram eller går tilbake. 

Det generelle r---- Breens 

kltma lokalklima 

Breens massebalanse - Netto I-- Breens 

og energiutveksling massebalanse reaksjonstid 

Framgang eller 

tilbake trekning 

Fig. 23. Boksmodell for hvordan klima påvirker den nordvestlige 
delen av Svartisen (modifisert etter Meier 1965). 

Langs nordvestsida av svartisen har breens massebalanse blitt 
forskjØvet i positiv retning i senere år. Det betyr at breen rykker 
framover på grunn av Økt masse. Dette skyldes snørike vintere først 
på 70-tallet som et resultat av fuktigere og litt kjøligere klima i 
forhold til normalperioden 1931-60. Det er umulig å si noe sikkert 
om framtida med hensyn på brefluktuasjoner. En temperaturheving 
trenger ikke føre til at breene trekker seg tilbake. Det kan synes 
som om de kystnære breene kan få så store nedbØrmengder i tillegg 
at det kompenserer for en temperaturøkning. Det paradoksale kan 
skje at de kystnære breene rykker fram selv ved temperaturØkning. 
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på grunn av den store usikkerheten med hensyn på klima er det 
vanskelig å forutsi breenes oppfØrsel. 

7.2 Konsekvenser av brevariasioner 
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Fra de siste hundreåra finnes det eksempel på brefluktuasjoner på 
mange kilometer som resultat av klimaforandringer (Sugden og John 
1976). Konsekvensene av slike brevariasjoner er som oftest dramatiske 
som eksemplene fra Nigardsbreen og Engabreen i det 18. århundre. 

Hvis den nordvestlige delen av svartisen fortsetter å øke i noen 
10-år vil problemene med isras bli hyppigere og større enn i dag. I 
tillegg vil breen gå fram over en del av de planlagte bekkeinntakene. 

Fra Frukosttindbreen og Fonndalsbreen kan det rase mer eller mindre 
kontinuerlig under dagens forhold. Rashyppigheten vil generelt Øke 
utover våren og sommeren. Hvis breen vokser og går fram vil isras 
kunne gå på langt flere steder langs nordvestsida på Svartisen enn 
bare i Fonndalen og ved Frukosttind. I tillegg vil en del bekke
inntak bli subglasiale. Breen kan skyve lØsmasser over eventuelle 
bekkeinntak. I tillegg til lØsmassene som breen skyver framfor seg, 
inneholder bresålen mye IØsmateriaJe som kan skape problemer. I 
forbindelse med at breen skyver lØsmasser framfor seg kan det bli 
opphoping av lØsmasser på dertil egna lokaliteter som kan resultere 
i lØsmasseras. 

Når breen trekker seg tilbake vil israsene avta og tilslutt opphØre 
hvis tilbaketrekkingen er tilstrekkelig. Eventuelle subglasiale 
bekkeinntak vil komme fram. Vann og bekker på overflaten kan 
drenere nye veier slik at de ikke blir fanget opp av bekkeinntak. 
Mellom de planlagte bekkeinntakene og brefronten vil det blott
legges nye områder. Ukonsoliderte lØsmasser vil smeltes fram og 
graden av lØsmasseras, sig og solfluksjon vil Øke. Etter en kortere 
eller lengere periode vil dette stabilisere seg. 

8. OPPSUMMERING 

Faren for isras, kombinerte løsmasse/isras og lØsmasseras er 
tilstede ved flere lokaliteter rundt de planlagte bekkeinntakene 
langs nordvestsida av svartisen. I tillegg kan langsomme løsmasse
bevegelser som solifluksjon gjøre skade på planlagte konstruksjoner 
i inntakshØgdene. Dette gjelder spesielt på lokaliteter med store 
lØsmassemektigheter som ved det planlagte inntaket 7.1 Litle
brebekken nord 1. Der foregår det et det betydelig sig i løs
massene. 

I dag er det overhengende fare for isras ved det planlagte inntaket 
2. Fonndalsbreelv. Alt opphold innerst i Fonndalen medfØrer livs
fare I tillegg er det overhengende fare for isras ved de planlagte 
inntaktene 15.1 Bekk vest for Frukosttind, vestre, 15.2. Bekk vest 
for Frukosttind, østre, 16.1 Frukosttindbekk, sørvestre og 16.2 
Frukosttind sørøstre. Alt arbeid og opphold nedenunder Frukost
tindbreen medfØrer livsfare. Isras fra denne brefronten innerst l 
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Nordfjorden kan gå helt ned til dalbunnen. Ut fra de oppgitte 
isvolumene fra ca 150 000 mJ til 500 000 mJ 30m kan lØsne fra 
Frukosttindbreen, har NGI kommet til antatte utlØpsdistanser fra 
1350 m for det minste volumet til 1570 m for det største. De under
streker imidlertid at det er umulig å gi noen absolutt garanti for 
den maksimale rekkevidda for et eventuelt ras. Men NGI mener at et 
isras på 400 000 til 500 000 m3 fra Frukosttindbreen kan ha en 
rekkevidde på 1600 m rekna horisontalt fra Øvre bruddkant når en 
tar med usikkerhetene i berekningen. Sannsynligheten for at et 
stort isras skal nå fram til veien er mindre enn 5 . 10- 3 pr. år. 
Et isras som krysser dalfØret er erda sjeldnere, med en antatt 
årlig sannsynlighet mindre enn 10- pr. år. 

Kombinerte IØsmasse/isras kan blant annet gå ved det planlagte inn
taket 8. BottelØyrabekken. Denne faren vil Øke hvis breen fort
setter å gå fram. LØsmasseras kan idag skje ved blant annet det 
planlagte inntaket 4.1 Vissendalsbekk nord 1. Dette gjelder 
spesielt ved langvarig nedbØr. Det samme gjelder for det 
planlagte inntaket 4.2 Vissendalsbekk nord 2. I tillegg er det fare 
for lØsmasseras og steinsprang ved blant annet de planlagte inn
takene 7.1 Litlebrebekken nord 1 og 7.2 Litlebrebekken nord 2. 

Hvis breen får en utbredelse tilsvarende den fØrst på 1900-tallet vil 
flere av de planlagte inntakene blir sUbglasiale (se fig. 6) 

Isras vil være hyppigst om våren og sommeren, fordi smelting gir 
mye vann ved bresålen som Øker breens hastighet og vanntrykket i 
breen vil være på det maksimale. I Norge er det målt 3 ganger så 
store hastigheter ved bresålen om sommeren som om vinteren. Faren 
for lØsmasseras vil være størst i smelteperioder og nedbØrrike 
perioder med tilstrekkelig tilgang på vann. Vannrnetta lØsmasser kan 
lett fØre til sig og utrasninger. 

Større eller mindre sikringstiltak må iverksettes ved flere av de 
planlagte inntakene for at det skal være forsvarlig å arbeide der. 
Hvor omfattende sikringstiltakene bØr være er avhengig av nærmere 
undersØkelser. 

8.1 Anbefalinger 

For å vurdere faren for isras og lØsmasseras i en kommende drifts
periode, er det nØdvendig at spesielt brefronten ved flere av de 
planlagte inntakene blir holdt under årlig oppsikt. Dette vil kreve 
fotograferinger av brefrontene og bevegelsesmålinger. Spesielt ved 
Fonndalsbreen og ved Frukosttindbreen ville det vært Ønskelig å få 
montert kameraer for automatisk og kontinuerlig fotografering av de 
rasutsatte områder, samt å få gjennomfØrt målinger av brebevegelsen. 
Et annet av de planlagte inntakene som bØr ha inspeksjon er 9. Dim
dalsbekk vestre. 
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