
GEOMORFOLOGISKA STUDIER AV 
TALUS, SVÄMKÄGLOR OCH MUD
FLOWS INOM VALDA LOKALER, 
ISFJORDEN, SPETSBERG EN. 

ÅSA ELFSTRÖM 
Norrlands nation 

Naturgeografiska institutionen 
Uppsala Universitet 
Ventilerad 1978-02-23 

-



0 •• 

INNEHALLSFORTECKNING 

Sid 

FÖRORD 

1 INLEDNING 1 

2 DEFINITION AV TALUS, SVÄMKÄGLA OCH MUDFLOW 2 
2.1 Talus 2 
2.2 Svämkägla 3 
2.3 Mudflow 4 

3 METODIK 5 

4 
0 

OMRADESBESKRIVNIN G 7 
4.1 Allmänt 7 
4.2 Skans bukta 8 

4.2.1 Morfologi 8 
4.2.2 Geologi 8 
4.2.3 Vegetation 10 

4.3 Timglaset 10 
4.3.1 Morfologi 10 
4.3.2 Geologi 10 
4.3.3 Vegetation 10 

4.4 Longyearbyen 12 
4.4.1 Morfologi 12 
4.4.2 Geologi 13 
4.4.3 Vegetation 13 

5 KLIMAT 14 

6 TA LUS 16 
6.1 Enkel talusbrant T3, Skans bukta 16 

6. 1,1 Allmänt 16 
6.1.2 Profil 16 
6.1.3 Material 18 
6.1.4 Orientering 19 

6.2 Taluskägla T5, Longyearbyen 19 
6.2.1 Allmänt 19 
6.2.2 Profil 21 
6.2.3 Material 21 
6.2.4 Orientering 22 

6.3 Diskussion av erhållna analysresultat - talus 22 



7 

8 

9 

10 

11 

SVÄMKÄGLA 
7 .1 Utsvämningskägla U4, Slmnsbukta 

7.1.1 Allmänt 
7. 1. 2 Profil 
7 .1. 3 Material 
7. 1. 4 Orientering 

7. 2 Utsvämningsomlagrad taluskägla UT4, 
Timglaset 
7. 2.1 Allmänt 
7. 2. 2 Profil 
7. 2. 3 Material 
7. 2. 4 Orientering 

7. 3 Diskussion av erhållna analysresultat -
Svämkägla 

MUDFLOW 
8 .1 Skred-mudflowbildningen Ml 2, Longyearbyen 

8.1.1 Allmänt 
8 .1. 2 Orientering 

8. 2 Mudflow Ml , Skansbukta 
8. 2.1 Allmänt 
8. 2. 2 Orientering 

8. 3 Mudflow M2, Skans bukta 
8. 3.1 Allmänt 
8. 3. 2 Orientering 

8. 4 Mudflow, M3, Skansbukta 
8. 4.1 Allmänt 
8. 4. 2 Orientering 

8. 5 Diskussion av erhållna analysresultat -
Mudflow 
8. 5. 1 Allmänt förlopp 
8.5.2 
8.5.3 
8.5.4 

8.5.5 

METOD STUDIE 

Orientering 
Ackumulationsformer 
Stenstorleksfördelning inom mud
flowmassan 
Fluvial påverkan 

SAMMANFATTNING 

LITTERATUR 

FOTO BILAGA 

Sid 

25 
25 
25 
25 
27 
28 

28 
28 
28 
28 
31 

31 

34 
34 
34 
37 
37 
37 
37 
39 
39 
39 
40 
40 
43 

43 
43 
44 
45 

46 
46 

47 

50 

53 



FÖRORD 

Ämnet till föreliggande uppsats gavs vårterminen 1976 av FM stig Larsson 
vid Naturgeografiska institutionen i Uppsala. 

Handledare har varit FM stig Larsson. FD Bengt Calles har bidragit med 
råd, anvisningar och granskning av materialet. I fält har stig Larsson 
och Lars Larsson varit mig behjälpliga med insamlandet av materialet. 

Fältarbetet utfördes under tiden 26 juli-26 augusti 1976. Då vi missgynna
des av vädret (enl uppgift den regnigaste augusti på mannaminne) var det 
många gånger svårt att utföra fältarbetet planenligt. 

Anslag till resekostnader har erhållits från Geografiska föreningen. In
strument och annan utrustning har tillhandahållits av Geografiska institu
tionen i Uppsala. 

Till ovan nämnda personer samt övriga som varit mig till hjälp vid denna 
uppsats,. tillkomst framför jag härmed ett varmt tack. 

Uppsala den 20 december 1977 

Åsa Elfström 
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1 INLEDNING 

Uppgiften, som den presenterades för mig i juni 1976, var att göra en 
allmän morfologisk beskrivning av några olika typer av sluttningsdepo
sitioner samt deras partikelorientering. 

Huvudlokal har varit Skansbukta på EiJetsbergen, där välutbildade talus
branter och svämkäglor finnes. EiJeciellt intresse har ägnats åt studiet 
av dessa depositionsformer. Vidare har även depositioner i anslutning 
till de talrika mudflows studerats. Jämförande studier beträffande ovan
stående former har gjorts vid två andra lokaler, nämligen Longyear
dalen och en lokal, som av handledaren tilldelats arbetsnamnet Timglas
et. 

Arbetet har främst omfattat en beskrivning av sluttningsdepositionerna 
som gjorts på basis av profildragningar, grävda skärningar, partikel
orientering samt okulär besiktning. Först i andra hand har processer
nas förlopp diskuterats. 
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2 DEFINITION AV TALUS, SVÄMKÄGLA OCH MUD
FLOW 

2.1 TALUS 

Fig 1 Talusbildningarnas grundformer. (Efter Rapp 1959). 
1 Enkel talusbrant invid enkel bergvägg 
2 Taluskägla 
3 Sammansatt talusbrant invid sönderskuren vägg med ras-

trattar 
a-a = taluskrän, b-b = talusbas med ett basbräm av block fram
för, c = taluskägla, d, e = proximalt förlängda käglor (timglas
formade), f = rastratt, g = tratthals. 

"En talusbildning består av löst bergartsmaterial, som mer eller mindre 
kontinuerligt rasat ned från en vittrande bergvägg och bildat en anhopning 
vars yta lutar ca 30-40° och har en rak eller svagt böjd längsprofil. Mate
rialet är vanligtvis kantiga stenar och block, som ofta ligger sorterade 
efter storlek med de mindre partiklarna i toppen och de större vid basen 
av talusbranten ". (Rapp 1960~ sid 4). 

Man kan enligt Rapp (1960 sid 4) med avseende på formerna skilja mellan 
tre huvudtyper av talusbildningar med tillhörande bergväggar. Om vittring
en av bergväggen sker jämnt över hela ytan, bildas nedan densamma en 
en k e 1 ta 1 u s brant (se Fig 1). Det tycks emellertid vara mer vanligt 
att vittringen är starkare på vissa partier, varvid rastrattar bildas. Nedan 
dessa bildas talu skon er (se Fig 1 ). Om flera taluskoner växer samman 
sidledes bildas en sammansatt tal u s brant (se Fig 1). 



3 

Flertalet talusbranter ger intrycket av att de upptar hela triangeln 
mellan bergväggen och den jämna marken. "Många observationer visar 
dock att talusmaterialet vanligen ligger som ett relativt tunt lager av 
några få meters tjocklek på ett underlag av fast berg med ungefär sam
ma lutning som talusytan" (Rapp 1960 sid 5). 

Materialet i talusformationerna ligger inte stilla efter depositionen utan 
sekundära processer såsom taluscreep, mudflows, laviner transporte
rar materialet nedåt. Materialomsättningen i en talusbrant kan enligt 
Rapp (1956 sid 41) indelas i följande huvudtyper: 

Tillförsel: 

Omlagring: 

genom ras från bergväggen ned på talusytan. Till
förselrörelsen avslutas med partiklarnas primär
deposition. 

talusmaterialets rörelser inom talusbildningen efter 
primärdepositionen. 

B ort t r an s p ort : talusmaterialets rörelse bort från talusbildningen. 

2. 2 SVÄMKÄGLA 

En svämkägla är en avlagring av grus, sand och lera som av vatten spo
lats ned från högre områden och avsatts i form av en konformad sediment
anhopning. 

Svämkäglor har inte ett enhetligt utseende utan varierar i fråga om stor
lek, lutning, material och källområde. De är vanligast i jordens torrom
råden men har även studerats i humida regioner, bl a Lappland (Fairbridge 
1968 sid 7). 

Längsprofilen är genomgående starkt konkav från topp till bas, ibland 
dock svagt konkav till nästan rak. Kägelytans lutning varierar mellan 
3-200 och är oftast ojämn med förgrenade fåror och ryggar av utsväm
mat material. Materialet är kantavrundat med de grövre partiklarna vid 
apex (kägeltoppen) och de finare vid basen. 

Enligt Bull (Fairbridge 1968 sid 9) är konformen resultatet av en ström 
som uppstår vid apex och vandrar från ena sidan till den andra under kon
ens tillväxt. De flesta strömfårorna är belägna inom ca 300 från mittlin
jen, vilket medför att merparten av materialet transporteras och depone
ras inom denna zon. 

De i denna uppsats undersökta svämkäglorna har från början utgjorts av 
talusformationer men på grund av omlagring av talusmaterialet genom 
vattentransport har en utveckling från talus till svämkägla ägt rum (Jfr 
Rapp 1956 sid 188-191) 
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2. 3 JORDFLÖDE (MUDFLOW) 

Ett jordflöde eller en mudflow är en snabb flytrörelse. I allmänhet be
står materialet av en våt blandning av finmaterial, sten och block (Rapp 
1961 sid 74). 

Mudflows uppträder i sluttningar med riklig tillgång på osorterat mate
rial bestående av jord, grus och block samt ett sparsamt och ofta osam
manhängande vegetationstäcke. Bland de utlösande faktorerna märks dels 
häftig nederbörd, snabb snösmältning, dels tex jordskred samt klippras. 
"These flows commonly follow pre-existing drainage ways, incorporating 
trees and bushes, and removing everything in their paths. If such a flow 
starts on an unbroken hillside it will quickly cut out a V -shaped channel. 
Some of the coarser material will be heaped at side to form a natura! 
levee, while the more fluid part moves down the channel" (Varnes 1958 
sid 37). "Most levees are sharp linear ridges with steep flanks and narrow 
crest. A few are low, rounded and exceptionally broad, but none approach
es the low relief of natural levees of fine alluvium along large rivers". 
(Sharp 1942 sid 222). Allteftersom lutningen på sluttningen avtar minskar 
hastigheten på jordflödet, erosionsfåran blir grundare och leveerna över
går i en lob. 

Termen mudflow (jordflöde) är inte helt korrekt, eftersom materialet 
inte bara består av sand, slam och lerpartiklar utan även av block och 
sten. Författaren har dock valt att använda sig av denna term, då den är 
kort och lätt att använda i sammansättningar som - levee, - lob. 
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3 METODIK 

översiktskartorna över Longyearbyen (Fig 5) och Timglaset (Fig 4) 
har upprättats av S Larsson. Skansbukta-kartan (Fig 3) utgör en de
taljförstoring efter Norges Svalbards og Ishavsundersökelser 1940 
(Jfr Amren 1960 bil 2). 

Beteckningarna T3 (talus nr 3) och U4 (utsvämningskägla nr 4) är häm
tade från Amren (1960 bil 2), M12 (mudflow nr 12) från Rapp (1974 
sid 129) och S4 (svämkägla nr 4) från Larsson (opubl). S4 benämns 
hädan1efter av förf UT4. övriga har tilldelats bokstavsbeteckning och 
nummer av författaren. 

Detaljkartering av M12 har skett med Wildtub, latta, måttband och 
kompass, av M3 med enbart måttband och kompass. 

Längsprofilmätningarna har utförts med hjälp av avvägningspendel, typ 
meridian, kompass och måttband (T3, T5 och M12) tvärprofilen genom 
T3 med Wildtub och latta. övriga i uppsatsen ingående profiler har ut
lånats av S Larsson. Profilerna har uppritats på millimeterpapper 
med hjälp av gradskiva. De siffror som skrivits längs längdprofilerna 
anger lutningen inom de av små lod.räta streck markerade områdena. 

Tvärprofilerna har större höjd- än längdskala och denna överförhöjning 
är 2. 5 ggr. 

I Skansbukta och Timglaset har höjdmätningar gjorts med hjälp av Paulin
barometer, varvid havsytan använts som utgångspunkt. Lägesbestäm
ningar (horisontella) har utförts genom syftning med kompass. Obser
vera att i Longyearbyen är de olika höjdvärdena inte på något sätt exakt 
höjdbestämda, utan enbart angivna utifrån den topografiska kartan (Fig 5) 
för att ge en bild av depositionernas läge. 

För studiet av de olika sluttningsdepositionerna har jag använt mig av 
provrutor och provgropar. Provrutorna är kvadrater med 1 m sida. De 
har placerats så att de ska ge en så representativ bild som möjligt av 
materialet. En strävan har varit att undersöka om exposition och läge 
i sluttningen har någon inverkan. 

Inom varje provruta har 50 partiklar undersökts beträffande storlek och 
orientering. storleken har mätts med linjal och noggrannheten har be
räknats till O. 5-1 cm. Vid alla analyser har mätningarna utförts på 
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ytan. En okulär besiktning av materialet har även utförts. 

Partikelstorleken har angivits som det aritmetiska medelvärdet av de 
tre uppmätta axlarna (längd, bredd och tjocklek). Denna metodik har 
tidigare använts av bl a Strömquist (1973). Vid bearbetningen av mate
rialet framkom en annan metod för storleksredovisning, denna presen
teras närmare i kap 9. 

Partiklarnas orientering har bestämts genom mätning av längd- resp 
tväraxlarnas riktning och stupning. Alla mätningar har utförts med hjälp 
av en Silvakompass (360°} med klinometer. Här blev noggrannheten på 
hela grader uppskattningsvis. Från början var avsikten att enbart pre
sentera materialet i stereodiagram typ Schmidts nät (Jfr C J Johansson 
1965 sid 29-33). Men då detta diagram enligt författarens åsikt är svår
läst, valdes att komplettera det med ett sk rosdiagram där enbart längd
axlarnas riktningsvärden lagts in. I kap 8 (mudflows) har värdena enbart 
presenterats i form av rosdiagram. 

Partikelformens inverkan på sortering och orientering av materialet kom
mer inte att beaktas i detta arbete, då detta problem är föga behandlat i 
litteraturen och åtskilligt återstår att göra. 

För att få en uppfattning om materialförhållandena under ytan, grävdes 
provgropar. Dessa har i samtliga fall lagts i anslutning till provrutorna. 
Detaljskisser över den vertikala strukturen upprättades i fält. 
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Fig 2 
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Karta över Spetsbergen. Undersökningsområdenas läge marke
ras av bokstäverna S = Skansbukta, T = Timglaset och L = Long
yearbyen. 

Spetsbergen utgör det nordvästra hörnet av den euro-asiatiska kontinen
talhyllan och består av ett flertal öar, däribland Västspetsbergen som 
är huvudön. Ö-gruppen liggen mellan 74° och s10 nordlig bredd, 100 och 
350 östlig längd. 

Från Västspetsbergens västra kust sträcker sig stora fjordar långt in i 
landet. Av dessa är Isfjorden den mest kända. De tre undersökningsområ
dena är belägna på ömse sidor av denna fjord. 
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Berggrunden i inre Isfjordsområdet består till övervägande del av 
bergarter från tiden efter devon, huvudsakligen sandsten, lerskiffer 
och kalksten. Dessa bygger upp det utpräglade platåfjällandskap, som 
utbreder sig omkring hela inre Isfjorden. Platåfjällen når en höjd av 
ca 600-700 mö h och är på denna höjd delvis täckta av snöfält eller 
glaciärer. Västkusten genomkorsas av stora förkastningar i nord-syd
lig riktning. 

Marken är frusen under större delen av året, endast under sommarmå
naderna sker en upptining av det översta jordlagret. Jordarterna utgörs 
av glaciala och glacifluviala avlagringar. Träd och buskar saknas helt. 
Gräs, lavar och mossor uppträder här och där, men formar samman
hängande växttäcken endast på gynnsamma platser. 

4.2 SKANSBUKTA 

4.2.l Morfologi 

Skansbukta ligger i en av Isfjordens innersta vikar, Billefjorden. Fjället 
Skansen är beläget på Skansbuktas NO sida (Fig 3) och når en höjd av ca 
450 m. Skansen är ett typiskt platåfjäll och lagerserierna är förhållande
vis ostörda. 

De branta fjällsidorna är genomgående starkt vittrade och fårade av ras
rännor samt nedtill omgivna av storslagna former av taluskäglor, tahls
branter och utsvämningskäglor som sluttar brant ned mot det smala strand
planet (Foto 1). På dessa storformer finns iögonenfallande mudflowdeposi
tioner. 

4.2.2 Geologi 

Bergväggen ovan det lösa materialet har ett trappstegsliknande utseende, 
betingat av att hårdare lager omväxlar med lösare. Man kan tydligt ur
skilja tre huvudsteg (Foto 1). De tre väggar som formar dessa steg be
nämns enligt Rapp (1959 sid 14) nerifrån och upp: "the cyathophyllum cliff" 
( c-väggen), ''the spirifer ·cliff" ( s-väggen) och ''the productus cliff" (p
väggen) efter namn på fossil som varit representerade i dem. Enligt 
Amren (1960 sid 4) ingår följande bergarter i de olika väggarna: 

c-väggen 

s-väggen 

utgörs av lättvittrade kalkstenar, sandstenar och 
skiffrar. Därtill ingår även gipslinser och den SO 
udden utgörs till stor del av dylika. 

består av motståndskraftiga bergarter, huvudsak
ligen flintor med rikhaltiga Brachiopod-fossil. S
väggen har en höjd av ca 50 m. 
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p-väggen som är starkt sönderskuren består av en serie 
flintor av varierande resistens, omväxlande med 
tunna lager av lättvittrade sand- och kalkstenar. 

4.2.3 Vegetation 

Nedan den fasta bergväggen, på krönen av de olika sluttningsdepositionerna, 
utbreder sig ett vegetationstäcke av mossa (Foto 1). Orsaken härtill torde 
vara den gynnsamma expositionen i S-SV-lig riktning, relativt finkornigt 
material, fuktighet samt fågel spillning från den ovanliggande bergväggen 
som utgör häckningsplats för tusentals fåglar. Under denna zon utbreder 
sig söndervittrat material av varierande storlek, utom i begränsningarna 
mellan talus och svämkäglorna, där vegetationen bildar ett slutet täcke 
av gräs och mossor. De nedre partierna liksom strandplanet är i allmän
het täckta av sluten vegetation. 

4.3 TIMGLASET 

4.3.1 Morfologi 

Denna lokal är belägen ca 2 mil längre norrut än Skansbukta (Fig 4), allt
så ytterligare ett stycke in på Billefjordens västra sida. Foto 2 visar 
fjället som även här utgörs av Skansen. Fotot visar en mycket regelbun
det sönderskuren fjällsida med trattliknande rännor upptill och käglor 
nedtill vättande mot SO. På ytan av alla fem käglorna finns mudflowdepo
sitioner. Genom att det söndervittrade materialet som ackumulerats i 
tratten står i förbindelse med den övriga delen får hela bildningen ett tim
glasformat utseende (därav arbetsnamnet Timglaset). 

Käglorna är varken rena taluskäglor eller svämkäglor utan representerar 
en övergångsform mellan dessa båda. ''I de fall då rasrännor bildas, föra 
de oftast temporärt vatten. Om rasrännorna vidgas till rastrattar, vidgas 
även uppsamlingsområdet för snö och regn, vilket har till följd stegrad 
effekt för vattenerosion.en. På detta sätt torde en för vissa bergarts- och 
klimatmiljöer generell utveckling från talus- till utsvämningskäglor kunna 
tänkas ske. Skarpa gränser kunna ej uppställas mellan de tre leden i den 
antydda utvecklingsserien: egentlig taluskägla - utsvämningsomlagrad talus
kägla - utsvämningskägla ". (Rapp 1956 sid 191). 

4.3.2 Geologi 

Berggrunden är densamma som i Skansbukta med horisontellt lagrade berg
arter från perioden karbon-perm. 

4.3.3 Vegetation 

Vegetationen är mycket sparsam, endast spridda delar av strandplanet 
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har ett sammanhängande växttäcke i huwdsak bestående av mossor. 
På käglorna med sitt kantiga steniga material har ingen vegetations
invandring skett. 

4.4 LONGYEARDALEN 

Morfologi 

~*· S'oct,~. oreo 

. ) 

JCO 
'J 

Fig 5 Karta över Longyearbyen. Läge se fig 2. (Efter Rapp 1974.) 

På Isfjordens östra sida, i det inre av Adventfjorden,ligger Longyear
dalen med gruvsamhället Longyearbyen (Fig 5). Drygt 1 000 man bor 
och verkar här i ett av världens nordligaste samhällen. Kolen, som 
bryts här, är bildade under tertiärtiden, och är således mycket unga. 
Dalen, som är ca 4 km lång begränsas i syd av de två glaciärerna Long
yearbreen och Larsbreen, vars smältvatten rinner samman på dalbotten 
och bildar ett braided river system. 
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Fjällen som når en höjd av ca 1 000 m är utpräglade platåfjäll, som 
sluttar med branta sidor ner mot dalbotten. Dalsidorna är starkt sön
dervittrade och fårade av rasrännor med underliggande talusbälten. 
På ytan av dessa har grövre och finare material transporterats ut av 
mudflows. 

Under en regn.storm i juli 1972 uppmättes 31 mm nederbörd under 10 
timmar (Rapp 197 4 sid 129). Sätter man den i relation till årsnederbörd
en som i detta arktiska klimat är drygt 200 mm/år, fås en uppfattning 
om regn.stormens intensitet. Ögonvittnen berättar om skred och slam
strömmar som förstörde vägar och bl a flyttade ett pumphus flera meter 
utför en sluttning. 

4.4.2 Geologi 

Berggrunden består av horisontella lager av sandstenar och skiffrar från 
krita och tertiär samt kolförande lager av tertiär ålder. 

4.4.3 Vegetation 

I dalbottnen och på de nedre partierna av fjällsidorna bildar gräs, mossor 
och spridda plantor av bl a Svalbardsvallmo, Polarull ett om sommarmå
naderna grönskande växttäcke. 
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5 KLIMAT 

Klimatet på Spetsbergen påverkas av två havsströmmar, den varma nord
atlantiska, som går längs västkusten, samt en kall ström från norr längs 
ostkusten. Tack vare den varma strömmen är havet isfritt på västsidan 
även vintertid, vilket annars inte förekommer på så höga latituder. 

Klimatet på Västspetsbergen är maritimt utom i de inre delarna som har 
ett lokalkontinentalt klimat. Att generalisera på ovan gjorda sätt är dock 
inte helt korrekt, då is och drivis har stor inverkan på klimatförhållandena. 
"The extension of drift ice has great influence on temperature and weather 
conditions. When the sea is ice-covered the climate is of continental type 
and when the sea is open the climate is of an oceanic type 11 (E Steffensen 1969 
sid 242). Vad gäller de olika undersökningsområdena torde klimatet i Long
yearbyen vara något mer maritimt präglat samt något mildare än på de två 
andra lokalerna. 
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Fig 6 Diagram över månadsmedeltemperatur (kurva) och -nederbörd 
(staplar) i Longyearbyen perioden 1957-1965. M = midnattsol-
period, P =polarnatt, D =dagsol. 
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Ungefär mellan 21. 4-23. 8 råder midnattssol. Maximala solhöjden är 
ca 35°. Februari har den lägsta månadsmedeltemperaturen 16. 40, 
juli och augusti den högsta med månadsmedel mellan 4-6°C. Årsneder
börden är drygt 200 mm med max i februari och min i april, maj och 
juni (Fig 6). Marken är vanligen snötäckt från början av oktober till 
slutet av maj. Under sommarmånaderna är dimfrekvensen hög. Då 
detta är ett havs- och kustfenomen är dimfrekvensen troligen högre i 
Longyearbyen än på de båda lokalerna på Isfjordens norra sida. Ovan 
anförda uppgifter grundar sig på mätningar gjorda vid den meteorolog
iska stationen i Longyearbyen (78°13'N 15°35'E, 53 mö h), perioden 
1957-1965 (steffensen 1969). 

Fig 7 
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Proc frekvensen av olika vindriktningar och vindstyrkefrekvens
en 0-3, 4-6 och ,.6 Beaufort i januari och juli i Longyearbyen, 
1957-65 (steffensen 1969). 

"The unsettled weather with great cyclonic activity causes great varia
tions in the wind conditions" (steffensen 1969 sid 235). Under vinterhalv
året är de dominerande vindarna i Longyearbyen från syd och sydöst. 
Sommartid blåser nord- och nordvästliga vindar in över Longyearbyen 
(Fig 7). "Longyearbyen has a sheltered position with a great frequency 
of calm in winter, and in January the fr~quenoy of wind forces exceed
ing 6 Beaufort is only 4% of the observations" (steffensen 1969 s 236). 
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6 TA LUS 

6.1 ENKEL TALUSBRANT T3 SKANSBUKTA 

6.1.1 Allmänt 

T3 som är ca 182 m hög utgör troligen en rest efter en gammal sam
mansatt talusbrant som tidigare täckte ett betydligt större område 
(Foto 1). 

Talusbrantens översta parti är delvis täckt av mossvegetation (Jfr kap 
4. 2. 3, Foto 4). Nedan detta bälte som är ca 25-30 m brett utgörs ma
terialet av skarpkantade stenar. Man kan här iakttaga en tvärstrimmig 
mönstring av lavar, detta mönster framträdde även på fotografier tagna 
över T3 år 1873 (Amren 1960 sid 11). Detta skulle enligt Rapp (1960 sid 
49) vara ett tecken på stabilitet i talusmaterialet, ''In many places in the 
probably most stable debris there was observed a characteristic cross
striped pattering of lichen-coloured patches alternating with bare patch
es". 

Baszonen utgörs av stenar och block, där enstaka block rullat vidare ut
för den vegetationsklädda sluttningen nedom basen. På vissa ställen har 
en gräs- och mossinvandring skett upp efter sluttningen i strängar. Ma
terialet i dessa är finkornigare än i omgivningen. 

I T3 nedre SO del finns en gruvöppning. Detta är en kvarleva från 1930-
talet, då här pågick försöksbrytning av gips. 

6.1.2 Profil 

T3 är ca 310 m lång utefter längsprofilen. Profilen är rak utom i den 
nedre delen som är svagt konkav (Fig 8). Medellutning 300. Tvärprofil
en är i stort sett rak (Fig 8), vilket också är det vanliga för talusbranter. 
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6.1.3 Material 
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Partikelstorleksfördelning i provrutorna på T3 och T5. 

T3 som i huvudsak består av lättvittrade sandstenar, kalkstenar och 
skiffrar erhåller sitt material genom ras från bakomliggande berg
vägg. 
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Materialet i provrutorna, vars läge framgår av fig 3, utgörs till över
vägande del av skarpkantade stenar av 4-8 cm storlek (Fig 9, Foto 10). 
Jämför man provrutorna inbördes så är partikelstorleken minst på den 
nordöstra expositionen av talusbranten. 

En okulär besiktning av materialet visar att rassorteringen är tydlig 
med tilltagande partikelstorlek med b1mt avstånd från toppen. Att detta 
ej framgår i det undersökta materialet (Fig 9) kan bero på flera faktor
er, t ex för litet antal observerade partiklar, för litet avstånd mellan de 
två undersökningsnivåerna, att rassorteringseffekten försvagats genom 
att sekundära processer såsom skred och laviner eroderat samt depone
rat material på talusytan. 

Provgropen är belägen i provruta T3:c. Då materialet, vad gäller gräv
ning, är mycket instabilt var det svårt att få en lodrät vägg mellan talus
ytan och permafrostytan samt att undvika ras ner i gropen. Okulärbesikt
ning visade, att partikelstorleken var i stort sett densamma i hela verti
kalen. Någon stratifikation av materialet observerades ej. 
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Vid en vandring inåt Skansbukta passerades en sammansatt talusbrant 
(Foto 6), vars nedre del underminerats av en strömfåra vilket medfört 
att materialet rasat ned och en vertikal vägg bildats i talusbrantens 
nedre del. Materialet i väggen som är ca 4. 5 m hög hade genomgåen
de samma partikelstorlek och inget tecken på stratifikation (Foto 7). 

6.1.4 Orientering 

Tre riktningsbestämningar har utförts på T3. Diagrammen i Fig 10 
visar en tydlig orientering i sluttningsriktningen av partiklarna i prov
ruta T3 :a och c. 

Beträffande provruta T3:b är bilden en annan, rosdiagrammet visar 
ingen dominerande längdaxelorientering av partiklarna i sluttningsrikt
ningen. Vid studier av fotografier och litteratur har framkommit, att 
ett skred gått fram över talusytan vid platsen för provruta T3:b (Amren 
1960 sid 11). Denna sekundära process, som är vanligt förekommande i 
talusmaterial,har högst sannolikt påverkat partikelorienteringen i prov
rutan. Materialet kan även ha påverkats i samband med gruvdriften, då 
provrutan ligger i nära anslutning till gruvöppningen. 

Schmidt-näten (Fig 10) visar, att de flesta av de undersökta partiklar
na stupar mindre än talusytan. För att ge läsaren en visuell bild av 
ovan sagda kan partiklarna sägas ligga som taktegelplattor (imbrikation). 
Enligt Kärkevaggerapporten (1974 sid 14) kan detta tas som ett teckenpå 
att en intern omlagring av blocken äger rum genom olika massrörelser, 
främst kompaktion och taluscreep. 

6.2 TALUSKÄGLA T5 LONGYEARBYEN 

6.2.1 Allmänt 

T5 utgör en i raden av taluskäglor belägna på den västra sidan av Long
yeardalen. 

Två stora rastrattar löper nedåt från fjällplatåns kant ovan T5. Dessa 
skär med rasrännor igenom bergväggen och mynnar på en äldre lägre 
liggande rastratt. Denna är helt fylld av söndervittrat material och 
övergår direkt i själva käglan via den smala tratthalsen (Foto 8). T5 
är ca 125 m hög och helt vegetationsfri utom i de nedre delarna, där 
lavar uppträder fläckvis på stenar och block. 

På käglans vänstra sida finns en träställning kvar från en nerlagd trans
portbana och den mörka fläcken på käglans mitt utgörs av kolspill från 
denna. 
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6.2.2 Profil 
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Fig 11 Längdprofil över taluskäglan T5, Longyearbyen. Teckenför
klaring se fig 8. 

Längd utefter längsprofilen ca 250 m. Ytan jämn och profilen rak utom 
i den nedre delen som är svagt konkav. Medellutning 2 7° ( Fig 11), kägel
ytan är i horisontalled mjukt välvd (Foto 8). 

6.2.3 Material 

Provrutan är placerad i käglans nedre mittre parti motsvarande a i T3. 
Läget framgår av fig 11. 

Materialet i käglan utgörs av skarpkantade starkt förvittrade tertiära 
sandstenar och skiffrar med kolflötser (Foto 11). Av partikelstorleks
undersökningen framgår, att ingen partikelstorlek är dominerande utan 
att denna varierar från 3-23 cm (Fig 9). Denna blandning av sten och 
mindre block är utmärkande för hela käglan. 

Rassorteringen är god, med ökat inslag av större stenar och små block 
i baszonen (Foto 8). 

Någon provgrop kunde inte grävas i T5. Materialet var alltför instabilt, 
bortskyfflade stenar och block ersattes hela tiden av nytt nedrasat mate
rial. 
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6.2.4 Orientering 

a 
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Fig 12 a = sterodiagram (Schmidt-nät södra halvklotet). Partiklar
nas sanna stupning i förhållande till taluskäglans, T5, stup
ning. 
a1 = längdaxlarnas riktning. Diagrammen är monterade i 
stupningsriktningen. 

Orienteringsanalysen är utförd i samma ruta som partikelstorleks
undersökningen. 

Rosdiagrammet över partikelorienteringen (Fig 12) visar en huvudorien
tering av längdaxlarna i sluttningsriktningen. Imbrikationsgraden i ma
terialet är liten, vilket framgår av Schmidt-nätet (Fig 12). 

0 

6.3 DISKUSSION AV ERHALLNA ANALYSRESULTAT - TALUS 

Detta omfattar T3 och T5 (Jfr Talus, tabell 3). Inledningsvis skall 
nämnas vilka faktorer som betingar talusbildningarnas form. 

Talusmaterialets art och form 

Materialets tillförsel till och rörelse inom talusbildningen 

Till växtstadium 
(Rapp 1956 sid 11) 

20% 



Vid ett snabbt betraktande kan profilerna tyckas lika varandra, men 
vid en närmare examination framgår, att T3 är rak i sin övre del 
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(Fig 8), emedan T5 är svagt konkav (Fig 11). Orsaken till denna skill
nad ligger i materialtillförseln. Enligt Rapp (1956 sid 186-87), så kan 
"mantelns övre del med rak profil gå ända in till väggen utan märkbar 
böjning. Detta har observerats under väggar med viss bakåtlutning 
eller låg fallhöjd, om materialet är relativt likstort. Taluskäglor, 
vilka blivit proximalt förlängda och växt upp i rasrännorna är ofta 
konkava i övergången proximal tunga/mantel. Detta förhållande torde 
orsakas av partiklarnas inre rörelseenergi vid tillförseln samt den re
lativt rikliga materialomsättningen i rännornas botten". I övrigt känne
tecknas både T3 och T5 av en rak samt jämn mantelprofil och svag bas
konkavitet. Enligt Rapp (1956 sid 178), så får talusbildningar vilka om
lagras genom små ras, små skred och talus-creep en praktiskt taget 
rak profil och mantelytan bevaras genomgående jämn. Baskonkaviteten 
torde ha uppstått på så vis att de större partiklarna genom sin större 
rörelseenergi rullat längre och därigenom ackumulerats längre fram 
på underlaget. 

Tvärprofilmätningarna över T3 och T5 gav följande resultat. T3 tvär
profil var i stort sett rak och löpte parallellt med bakomliggande berg
vägg, medan tvärprofilen över T5 var konvext rundad. Detta har sin or
sak i moderväggens utseende (Jfr Kap 2.1). 

För att få en uppfattning om sorteringen av materialet i talusbildningar
na gjordes mätningar samt okulär besiktning av partikelstorleken. Det, 
förväntade resultatet med tilltagande partikelstorlek med ökat avstånd 
från toppen bekräftades. 

Vid mätningarna på T3 iakttogs en tendens till mindre partiklar på ta
lusbrantens NO sida (Jfr Rehn m fl 1976 sid 8). 

T3 och T5 erhåller sitt material från bakomliggande bergväggar som 
i huvudsak består av sandstenar, kalkstenar och skiffrar. Detta sätter 
sin prägel på partikelformen som i båda talusformationerna till över
vägande del består av skarpkantade flata partiklar. 

En provgrop grävdes i T3 för att undersöka materialet under ytan och 
en sammansatt talusbrant (Jfr Kap 6. L 3) studerades. Samma partikel
storlek påträffades i vertikalen som på talusytan. Ingen distinkt strati
fiering observerades. 

"Statistiskt belagd dominans av orientering i viss riktning orsakas av 
att partiklarna är eller har varit utsatta för transportprocesser med 
bestämd inverkan på orienteringen" (Rapp 1956 sid 26). 

Fyra mätningar har gjorts för att beskriva partiklarnas orientering i 
talusmaterialet. Fig 10 och 12 visar att en dominans av partiklar orien
terade med längdaxeln i sluttningsriktningen föreligger både i T3 och 
T5. Detta mönster är förmodligen orsakat av taluscreep, creeprörel-
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sen gör att avlånga partiklar orienterar sig med längdaxeln i slutt
ningsriktningen (Jfr Rapp 1961 sid 171). Talus-creep definieras en
ligt Siarpe (Rapp 1961 sid 169) som "the slow downslope movement of 
talus or scree or any of the material of talus or scree ". Samme för
fattare anger dessa orsaker till bl a växling frysning - tining och ur
spolning av finmaterial, vilket gör att blocken sätter sig. 

Några mätningar på hur omfattande creep-rörelsen är i området har 
ej gjorts då detta fordrar en flerårig mätserie. I Kärkevagge har stor
leken av denna rörelse fastställts till 20 cm/år i ett 10 cm tjockt skikt 
vid ytan (Rapp 1961 sid 176). 

De fyra Schmidt-näten fig 10 och 12 åskådliggör partiklarnas sanna 
stupning i de undersökta rutorna. storcirkeln i varje diagram visar 
talusformationens riktning och gradient. 

De tre diagrammen över T3 visar att flertalet partiklar har en sann 
stupning som understiger brantens gradient. Detta är vanligt i ett talus
material som påverkas av talus-creep. Resultatet överensstämmer väl 
med liknande studier gjorda av bl a Rapp (1961 sid 171), Rehn m fl 
(1976 sid 14). I diagrammet över T5 är partiklarnas sanna stupning 
mera spridd. 

Om man studerar Schmidt-näten över T3 ser man en markant tendens 
till att partiklarnas sanna stupning avviker åt höger. Denna tendens 
finns också belagd i undersökningen av taluskon Cl i Kärkevagge (Rehn 
m fl 1976 sid 14). 
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7 SVÄMKÄGLA 

7.1 UTSVÄMNINGSKÄGLA U4 SKANSBUKTA 

7.1.1 Allmänt 

U4 är belägen på fjället Skansens sydvästra sluttning (Fig 3). En verti
kal beskrivning av käglan med ovanliggande bergvägg upptar följande 
element. Ifögst upp utbreder sig den stora rastratten solfjäderformat 
i p-väggen, därefter vidtar rasrännan som med en smal fåra bryter 
igenom den motståndskraftiga s-väggen (Foto 5). Under denna utbreder 
sig själva svämkäglan som bildats genom att rasrännan med ovanligg
ande rastratt levererat vatten och utsvämmat material, vilket omform
at den tidigare talusbranten till svämkägla. Käglan upptar hela utrym
met från bergväggen ned till strandplanet, vilket utgör käglans nedre 
begränsning (Foto 9). I NO utgörs begränsningen av en sammansatt 
talusbrant och i SO av den i kap 6 beskrivna talusbranten. 

Kägelytan är ojämn med rester efter gamla depositionsformer och ut
svämningsfåror. Vegetationstäcket är sammanhängande i käglans båda 
ytterkanter emedan de centrala delarna är sparsamt bevuxna. Ett mar
kant inslag utgör den breda utsvämningsfåra som går i en vid båge på 
U4 SO sida (Jfr Kap 8. 2). Vid en fotojämförelse mellan bilder tagna 
över U4 1873, 1959, 1973, samt 1976 tycks aktiviteten vara störst på 
käglans SO sida. 

7.1.2 Profil 

U4 har en längd av ca 390 m och en nivåskillnad på ca 168 m. Längspro
filen är svagt konkav-konkav utom i översta delen som är konvex. Me
dellutning ca 260 utom i övre delen där gradienten är 5-150 (Fig 13). 

Käglans sönderskurenhet åskådliggörs i tvärprofilerna U4:a och U4:b 
(Fig 13). Utsvämningsfåror har skurit sönder kägelytan, i dessa har 
sedan dränering av nederbörd och smältvatten skett, vilket medfört ytter
ligare djuperosion. Material som transporterats har deponerats dels i 
fårorna, dels i form av välutbildade mudflowleveer och lober. 
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Fig 13 Längdprofil och tvärprofiler över svämkägla U4, Skansbukta. Teckenförklaring se fig 8. (Efter Larsson opubl.) 
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Fig 14 Partikelstorleksfördelning i provrutorna på U4 och UT4. 

27 

Materialet har undersökts inom de s k provrutorna vars läge framgår 
av fig 3. 

U4 är uppbyggd av material från den talusbrant som föregick denna 
samt material från den stora rastratt som via rasrännan står i förbin
delse med själva käglan. Materialet består till övervägande del av 
kantiga-skarpkantade sandstenar, kalkstenar och skiffrar (Foto 12). 

Av partikelstorleksdiagrammet (Fig 14) kan utläsas att sten 2-5 cm är 
dominerande, men att även större partiklar är rikligt förekommande. 
Någon större skillnad mellan de olika rutorna förelåg inte. Noteras 
kan att här liksom på T3 påträffades de minsta partiklarna på den nord
östra expositionen. 

Materialet har genomgående samma partikelstorlek utefter hela fallkur
van. Någon synbar tendens till ansamling av grövre material mot käg
lans topp föreligger inte. 

Provgrop U4:a och c har en i stort sett identisk vertikalstruktur. Ett 
överst liggande ca 10-15 cm tjockt ytskikt av sten (2-12 cm) underlag
ras av en ca 5 cm tjock grushorisont. Härunder och ned till permafrost
ytan som ligger på ca 60 cm djup utgörs materialet av en blandning av 
finmaterial, grus och sten. Provgrop U4:b ytskikt har en mäktighet av 
ca 10 cm, stenstorlek 2-12 cm. Därefter vidtar ett ca 20 cm mäktigt 
skikt med stenar av 12-15 cm storlek. Under detta skikt består materi
alet av grus och sten med ett ökat inslag av grus mot gropens botten. 
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7.1.4 Orientering 

Av diagrammen fig 15 framgår att någon dominans av partiklar orien
terade i viss riktning ej föreligger samt att endast ett fåtal partiklar 
har en sann stupning som understiger käglans gradient. 

7. 2 UTSVÄMNINGSOMLAGRAD TALUSKÄGLA UT4 TIMGLASET 

7.2.1 Allmänt 

UT4 är i likhet med sluttningens övriga käglor proximalt förlängd, tim
glasformad (Foto 13). 

7.2.2 Profil 

Käglans medellutning är ca 26°, profilen ojämn i den mittersta delen p g a 
utsvämningar, men i stort sett konkav (Fig 16). Längd och höjd enligt 
längsprofilen 400 resp 166 m. Av tvärprofilerna UT4:a och b framgår att 
egentlig symmetri saknas, UT4:s sydöstra sida sluttar mer tvärt än den 
motsatta samt att kägelytan är jämn. "This asymmetry of cross profile 
and smooth surface is interpreted by the author as due to eroding action 
of snow avalanches, which year after year erode the fan surface and cre
ate a lateral asymmetry due to protecting lee-side snow-drift on the left 
side of the fans" (Rapp 1974 sid 133). 

Jämför man fotografier tagna över UT4 1954 (Rapp) och 1976 (förf) så 
är de mudflow-leveer och lober som tydligt framträder på 1954 års foto 
nu nästan helt utsuddade, vilket styrker Rapps tolkning. 

7.2.3 Material 

Provrutan vars läge framgår av fig 4 placerades på ett parti av käglan 
där färskt material har överlagrat den äldre kägelytan i form av en bred 
utflackad deposition (Foto 2). Detta för att se i vad mån resultatet från 
provrutan skulle kunna bidraga till att avgöra om avlagringen uppkommit 
genom lavintransport. 

Materialet som är kantigt-skarpkantat uppvisade ingen dominerande par
tikelstorlek (Fig 14) utan sten 2-13 cm förekom blandat om vartannat. 

Provgropens djup är 60 cm. Den når ej ner till permafrostytan. I den 
vertikala väggen kan tre skikt urskiljas. 

Skikt 1 som utgör ytlagret är ca 20 cm tjockt, stenstorlek 2-
13 cm 
Skikt 2 är omkring 13-15 cm och stenstorleken ca 15-20 cm. Ma
terialet är grövre samt homogenare än i de två omgivande skikten. 
Skikt 3 som börjar på ca 35 cm djup innehåller stenar av 2-8 cm 
storlek. Något finmaterial påträffades ej i provgropen. 
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Fig 15 a = sterodiagram (Schmidt-nät södra halvklotet). Partiklarnas sanna stupning i förhållande till svämkäglans, U4, stupning. 
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7.2.4 Orientering 

a 

.. ~. 

0 5 JO 15 

Fig 17 a = sterodiagram (Schmidt-nät södra halvklotet). Partiklar
nas sanna stupning i förhållande till den utsvämningsomlagra
de taluskäglans, UT4, stupning. al =längdaxlarnas riktning. 
Diagrammen är monterade i stupningsriktningen. 

I samma provruta som materialundersökningen är utförd uppmättes 
stenarnas orientering. Resultatet framgår av diagrammen fig 17. sten
arna ligger oordnade utan någon dominerande partikelorientering. 

7. 3 DISKUSSION AV ERHÅLLNA ANALYSRESULTAT - SVÄM
KÄGLA 

20% 

U4 och UT4 allmänna lutningsförhållanden framgår bäst av längs- och 
tvärprofilerna (Fig 13 och 16). Längsprofilen över U4 är relativt regel
bunden. Den är konvex i sin översta del men i övrigt konkav. Vid spets
en är lutningsvinkeln endast 50, orsaken härtill torde vara den vatten
påverkan materialet utsätts för genom att den ovanliggande rastratten 
temporärt för vatten vilket slår ner på kägeltoppen och avrinner åt sidor
na. UT4 längsprofil är konkav i hela sin längd med lutningsmaximum 
vid spetsen 32. 5°. Profilernas utseende överensstämmer med vad Rapp 
funnit i sina undersökningar av utsvämningskäglor (1956 sid 17 4). Där 
beskrivs längdprofilen för utsvämningskäglor som konkav till svagt kon
kav. 

Orsaken till att UT4 här benämns utsvämningsomlagrad taluskägla är 
att vattenpåverkan ej förmått sänka käglans övre del. Deponeringen av 
material i utsvämningsleveer vid basen, vilka bidrar till att omforma 
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käglan, motiverar benämningen utsvämningsomlagrad taluskägla. Enligt 
Rapp (1956 sid 191) "torde gränsen mellan egentlig taluskägla-utsväm
ningsomlagrad taluskägla kunna dras ungefär vid den tidpunkt då utsväm
ningsleveer börjar avsättas vid basen. Gränsen mellan taluskägla - ut
svämningskägla vid den tidpunkt då talustoppen börjar sänkas genom vat
tenpåverkan, varigenom hela käglans lutning minskas 11 • 

Tvärprofilerna över U4 och UT4 (Fig 13 och 16) åskådliggör käglornas 
välvda form. Ju längre ner på käglorna man kommer desto jämnare blir 
kägelytan. Detta torde bero på att lutningen blir mindre, att vattnet genom 
sin lägre hastighet eroderat mindre samt att ytan som vattnet och utsväm
ningsmassorna har att sprida sig över är större. 

En svämkäglas materialsammansättning är beroende av flera faktorer, 
dels vilka bergarter som den är uppbyggd av, dels i vilket klimat den 
har bildats samt hur långt materialet transporterats. De käglor som 
undersökts här utmärks av ett stenigt, kantigt material som till största 
delen består av flata partiklar. Någon tydlig tendens till sortering av ma
terialet utefter fallkurvan iakttogs ej. Denna iakttagelse baserar sig på 
partikelstorleksmätningarna samt en okulär besiktning av materialet. En 
provtagningsserie utefter hela fallkurvan med laboratoriemässig under
sökning av materialet (siktning) skulle ge ett betydligt säkrare resultat. 

Provgroparna har på grund av det grova materialet och permafrostytans 
läge blivit grunda. I alla fyra skärningarna framträder en skiktning av 
materialet. Denna torde ha sin orsak i upprepade pålagringar av utsväm
mat material. 

Både U4 och UT4 har tydliga spår av utsvämmat material på kägelytorna 
som avlagrats då vattenhastigheten sjunkit så mycket att den inte längre 
förmått transportera materialet. När en viss mängd material avlagrats 
tvingas det utsvämmade materialet att söka sig nya vägar som i sin tur 
fylls igen o s v. På detta vis uppstår ett slags braided river mönster på 
kägelytan. Materialet pålagras inte kontinuerligt under långa tidsrymder, 
utan huvudsakligen i samband med häftiga regn, kraftig snösmältning 
eller våldsamma naturföreteelser. Några tidsbestämningar på med vilket 
intervall utsvämningarna inträffat på käglorna har ej kunnat göras då inga 
organiska horisonter eller andra växt- och djurlämningar funnits och följ
aktligen heller inga C14-dateringar kunnat göras. 

Vid utgrävningen av provgroparna noterades en relativt hög halt av finma
terial under kägelytan på U4, vilket ej var fallet på UT4. 

För belysande av partikelorienteringen i materialet utfördes tre riktnings
analyser på U4 samt en på UT4 (Fig 15 och 17). 

Allmänt gäller för vattentransporterat material att det har längdaxeln 
vinkelrätt mot transportriktningen. Orsaken till avvikelsen på U4 kan 
vara att utsvämningens riktning varit en annan än den som angivits på 



33 

diagrammen. Resultatet av mätningarna vad gäller sortering och 
orientering i depositionen på UT4 överensstämmer väl med en under
sökning av lavintransporterat material gjord i Kärkevagge av Rapp 
(1956 sid 156). Han redovisar där, att efter ackumulation återfinns 
grovt som fint material över hela lavintungan utan särskild sortering 
eller orientering. En faktor som dock talar emot att det här skulle vara 
fråga om lavintransporterat material är depositionens form. Enligt 
Rapp (1961 sid 131) uppvisar vanligen lavintransporterat material en 
tungliknande form. Denna framträder ej så tydligt i det här deponera
de materialet. 

Av Schmidt-näten (Fig 15 och 17) framgår att endast ett fåtal partiklar 
har en sann stupning som. understiger käglans gradient på U4. På UT4 
är andelen något högre. 

Vid en jämförelse mellan materialet i T3 och U4 finner man att rn.edel
storleken på partiklarna är mindre i U4 trots att transportsträckan för 
partiklarna är ungefär lika i båda fallen samt att materialet är mindre 
homogent. Detta torde bero på att T3 enbart erhåller sitt material från 
bakomliggande bergvägg emedan U4 erhåller sitt material dels från den 
tidigare talusbranten, dels genom fluvial transport från dräneringsområ
det på högre nivå. 
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8 MUDFLOW 

8.1 SKRED-MUDFLOWBILDNINGEN M12 LONGYEARBYEN 

8.1.1 Allmänt 

Skred-mudflowbildningen (Jfr Strömquist 1976 sid 48) avsattes i sam
band med en period av häftig nederbörd i juli 1972 (Rapp 1974 sid 128). 

Faktorer som gynnat skredutlösningen torde vara dålig sammanhållning 
inom det sluttningsbildande materialet, sluttningens medellutning (ca 
26°), brist på skyddande växttäcke samt det svagt utbildade dränerings
nätet. Vid riklig nederbörd fås en övermättnad av vatten i hela jordtäc
ket, i det här fallet ned till permafrostytan. Denna har i sin tur utgjort 
glidplan för skredet samt begränsat dess djuperosion. 

Ml2 (Fig 18, Foto 14) som är ett fint exempel på denna typ av bildning 
har startat som skred men genast fortsatt som mudflow och givit upp
hov till ackumulationer i form av leveer och lober. 

Skredet som börjar på ca 125 m höjd är ett väl utbildat flakskred. Den 
bakre kanten är rak och längsprofilen tvär utan rundning (Fig 19). Per
mafrostytan är blottad i skredets botten. Skredärret är drygt 9 m brett, 
o. 4 m högt och ca 22 m långt. I skredärrets bakre kant frampreparera
des ett vertikalsnitt (Fig 18). Den avritade väggen består av ett ca 10 cm 
mäktigt lager av sten 10-20 cm storlek, underlagrat av en ca 2-3 cm bred 
grushorisont. Det nedersta lagret utgörs av grus blandat med finmateri
al. Deposition av material börjar i de nedre delarna av skredärret. På 
ca 112 m höjd börjar leveebildningen, leveerna fortsätter sedan oavbrut
et utför sluttningen till ungefär 67 m höjd där de avslutas med en lob. 
Ca 37 m från skredärret förgrenar sig den vänstra leveen. En del av 
materialet har här avsatts i en mindre lob, emedan huvuddelen av ma
terialet fortsatt utför sluttningen parallellt med den högra leveen. Bredd
en på leveeirna varierar mellan 1-5 m. Materialet förefaller vid första 
anblicken enbart bestå av sten och block, men en genomskärning visade 
att det även fanns en del fint material ( Fig 18, Foto 15). Av tvärprofilen fram
går, att leveens yttre kant stupar brantare än den inre och att materialet 
är grövre på yttersidan av leveen. Den nedre lobformade ackumulationen 
skiljer sig något från de övre liggande leveerna. överytan hos loben är 
mer utplanad och finmaterialandelen är större (Foto 1 7), åtminstone cent
ralt. Block och sten är av större storlek i lobens frontala och yttre del-
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Karta över skred-mudflow-bildningen M12, Longyearbyen. 
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ar (Foto 18). Fig 18 visar en skärning gjord i lobens framkant. Några 
tydliga gränser eller skikt framträder inte utom i övergången mot un
der laget (Foto 16). 

Erosionen är enbart koncentrerad till skredärret. Mudfl.own har på sin 
väg utför sluttningen inte eroderat underlaget utan enbart deponerat ma
terial. I mudfl.owbanans mitt, som är mossbevuxen, har den vattenström 
som senare uppkommit förorsakat en viss erosion. 

För att belysa partikelstorleksfördelningen inom mudfl.ow-bildningen 
har medelvärdet föra·, b-och c-axlarna på de stenar och block som in
går i orienteringsanalyserna beräknat so Följande värden erhölls: levee 
5. 70 cm, lob 6. 54 cm. 

8.1.2 Orientering 

o/ leve 9 lob 

0 5 10 15 20% 

Fig 20 Riktningsdiagram tagna i Ml2. Diagrammen är monterade i 
flytriktningen. 

Riktningsdiagram har upprättats för levee och lob i Ml2 (Fig 20). I 
leveen, diagram b, ligger partiklarna med längdaxlarna parallellt med 
flyt-riktningen, medan de flesta partiklarna i loben, diagram c, är ori
enterade snett ut mot fl.ytriktningen. Sluttningens lutning är 19 resp 6 
grader. 
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8.2 MUDFLOW Ml, SKANSBUKTA 

8.2.l Allmänt 

Mudflown har initierats genom att material lossnat från den på omkring 
250 m höjd belägna rastratten. Detta lösmaterial har när det nått kägel
toppen kommit att medföra en extra belastning, vilket troligen orsakat 
mudflowutlösningen. Det tycks här vara frågan om samma typ av mudflow 
som beskrivs av Rapp (1961 sid 154). "Many sheet-slides started from 
the till-covered slope above the wall. Some of them continued as mudflows 
on the talusslope and were deposited as mudflow lobes and levees 11• 

Ml har på sin väg utför sluttningen, som utgörs av U4, givit upphov till 
en erosionsfåra av betydande djup (Foto 19) begränsad av leveer, vilka 
vid kägelbasen ackumulerats i form av lober. Efterkommande utsvämning
ar har gått fram i den först bildade erosionsfåran, vilket medfört ytterlig
are erosion och ackumulation av material. Leveer och lober av olika ålder 
kan urskiljas. På vissa håll skär yngre leveer tvärs igenom äldre ackumu
lationer. På ytan av den stora nedre vänstra loben kan man iakttaga spår 
av mudflowlober som bildar "trappsteg" på den först avsatta loben. Detta 
mönster har även iakttagits av Varnes (1958 sid 38) som skriver ttEbme 
debris flows and mudflows have been reported to proceed by a series of 
pulses in their lower parts, these pulses presumably are caused, in part, 
by periodic damming and release of debris". På de branta sidorna av den 
V -formade fåran förekommer släntskred. 

För att få en uppfattning om materialet under ytan gjordes två skärningar. 
Skärningen i den vänstra leveen avslöjade, att materialet är grövre på 
leveens yttersida, att denna kant stupar brantare än innersidan och att 
finmaterialhalten ökade under ytan (Foto 20). 

Det översta skiktet i loben som uppgår till ca 10 cm utgörs av 5-10 cm 
stora stenar. Under denna övre zon kommer en zon med hög halt av fin
material med inslag av 1-4 cm stenar. Denna sträcker sig ner till per
mafrostytan som här ligger på ca 70 cm djup. Gränsen mellan de två zon
erna utgörs troligtvis av övergången mellan mudflowloben och den under
liggande utsvämningskäglan (Foto 21). 

Från partikelstorleksmätningarna erhölls följande värden: levee 4. 01 cm, 
lob 4. 33 cm. 

8.2.2 Orientering 

Diagram a (Fig 21) är hämtat från den vänstra av Ml leveer. Det visar 
att materialet är orienterat i två distinkta riktningar. En parallell med 
mudflowens flytriktning och en, vinkelrätt mot densamma. En väl mar
kerad huvudorientering vinkelrätt mot flytriktningen framgår i diagram b 
taget mitt på loben. Sluttningens lutning är 25 resp 19 grader. 
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g; levee b;lob 

0 5 10 15 

Fig 21 Riktningsdiagram tagna i Ml. Diagrammen är monterade i 
flytriktningen. 

8.3 MUDFLOW M2, SKANSBUKTA 

8.3.1 Allmänt 

M2 har gått fram över och orsakat erosion på ytan av den utsvämnings
kägla som i Amren (1960 bil 2) benämns U5 (Fig 3). 

Natten till den 10/8 startade vid ca 3. 30-tiden ett kraftigt regn, detta 
fortsatte med samma intensitet fram till 16. 30-tiden följande dag, då 
regnintensiteten minskade betydligt för att helt upphöra vid 17-tiden. 
Ungefär klockan 11. 45 utlöstes M2 som initierades på liknande sätt som 
för Ml (Kap 8. 2). Några mätningar av nederbördsmängden har inte gjorts 
i S!mnsbukta, men från den meteorologiska stationen i Longyearbyen 
(Svalbard Radio) har data erhållits för perioden 26 juli-26 augusti 1976. 
I de fall observationer fattas vid Svalbard Radio har dessa kompletterats 
med data från flygplatsen, belägen ca 5 km längre NO. Den höga neder
bördsmängden den 10 augusti och den regionala variationen vid detta till
fälle framgår av tabell 1 (Jfr strömquist 1976 sid 43-46). 

Ett skrapande ljud kunde höras under en lång stund innan den av sten do
minerande massan gled utför den branta bergväggen. På kägeltoppen an
tog den en tungliknande form, vilken till en början var smal och samman
hållen men tycktes öka i bredd i samband med leveebildningen. Leveer
na (Foto 22) vars bredd var tämligen konstant avslutades i form av en ut
flackad lob (Foto 23). Efter den första utsvämningen följde ytterligare 
fyra mindre. Detta resulterade i att den först avsatta loben pålagrades 



av nytt material, vilket gav upphov till samma slags 11pulses 11 som 
återfanns på Ml. Mudflowns längd på kägelytan kom att uppgå till 
ca 160 m. 

M2 som följt en tidigare mudflowbana kantas på båda sidor av äldre 
leveer. En genomgrävning av den färska vänstra leveen gav samma 
resultat som erhållits för Ml2 och Ml, men finmaterialandelen är 
här mindre. Någon skärning i loben har ej gjorts, men materialet 
består liksom i övriga mudflowmassan av kantiga stenar med föga 
inslag av fint material. Partikelmätningarna gav följande resultat: 
levee 3. 32 cm, lob 4. 65 cm. 

8.3.2 Orientering 

g;levee rvlob 

0 

Fig 22 Riktningsdiagram tagna i M2. Diagrammen är monterade i 
flytriktningen. 
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Diagram a (Fig 22) är upprättat i den vänstra leveen. Den mest distink
ta orienteringen är snett emot flytriktningen. På den omkring ca 7 m 
breda loben hämtades värdena till diagram b. stenarna ligger uppenbar
ligen helt oordnade. Sluttningens lutning är 32 grader i både levee och 
lob. 

8.4 MUDFLOW M3, SKANSBUKTA 

8.4.1 Allmänt 

M3 (Fig 23) har endast obetydligt detaljstuderats. Den är belägen längre 
norrut på Skansbuktas NO sida än de olika utsvämnings- och taluskäglor 
som finns utmärkta på fig 3. 

Mudflown har initierats på samma sätt som angivits för Ml och M2. 
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Tab 1 Temperatur och nederbördsdata vid Svalbard Radio, Longyear
byen (37 mö h) 26 juli-26 augusti 1976. 

Temoeratur fCO\ Nedb0r i mm 
Dato/m djl)gnets dJl)gnets natt dag 

max min (målt kl 10) (målt kl 19) 

26.7 7.0 5.6 0.3 2.0 
27.7 7.2 4.6 3.0 ingen 
28.7 5.7 2.8 ingen ubetydelig 
29. 7 5.5 3.0 ingen 0.1 
30. 7 5.3 2.1 5.5 0.9 
31.7 7.0 2.5 0.2 0.1 
1.8 9.8 4.9 ingen ingen 
2.8 8.6 5.0 ingen 2.0 
3.8 7.0 4.1 0.8 0.1 
4.8 6.8 3.7 1.2 ingen 
5.8 5.9 4.1 ingen 0.5 
6.8 11. 3 5.6 ingen ingen 
7.8 10,1 8.,4 ingen ingen 
8.8 10. 5 8.4 ingen ingen 
9. 8 10, 4 4.8 6.1 0.1 

10. 8 8.4 6.0 ikke målt 5.9 
11. 8 8.3 5.0 6.0 0.3 
12. 8 7.2 3.9 3.0 ikke målt 
13.8 9.0 2.5 7.5 2.5 
14.8 7.5 3.0 ingen ingen 
15.8 ikke observasjoner 
16. 8 8,2 3,9 ingen 0.8 
17.8 6.1 1.4 6.6 0.3 
18. 8 4.2 3.5 ingen ingen 
19. 8 5.2 0,0 ingen 0.5 
20.8 8.1 4.5 ingen ingen 
21.8 7.5 2.8 ingen 4.6 
22.8 5.9 2.3 3.3 ingen 
23.8 7.4 3.4 ingen ingen 
24.8 6.6 3.3 4.6 ingen 
25.8 4,2 2.0 ingen 0.3 
26.8 3.8 1.3 0.6 ingen 

Desvaerre mangler noen observasjoner ved Svalbard Radio, men fra fly-
plassen har vi komplette observasjoner. Her ble det målt: 

1) den 10. 8: nedbJl)r natt: 1. 4, nedb~r dag: 8.1 
2) den 12. 8: nedb~r natt: 2. 7, nedbf6r dag: 2. 0 
3) den 15. 8: nedbf6r natt: o. 4, nedbf6r dag: O. 4 

Il : df6gnets max temp: 7. 9, df6gnets min temp: 5. 8 
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Fig 23 Karta över mudflowbildningen M3, Skansbukta. 
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Loben består, förutom i ytan, där sten är dominerande, av stora 
mängder finmaterial. På översidan finns samma mönster av ''pulses" 
som tidigare beskrivits i kap 8. 2. Att observera är lobens väl av
gränsade kant gentemot underlaget. 

M3-lobens partikelstorleksvärde är 4.10 cm. 

8.4.2 Orientering 

<vlob 

0 5 10 15 2C/. 

Fig 24 Riktningsdiagram taget i M3. Diagrammet är monterat i flyt
riktningen. 

Diagram a (Fig 24) som återger orienteringen i det nedre lobformade 
partiet visar en markant partikelorientering vinkelrätt mot flytriktning
en. 

8.5 DISKUSSION AV ERHÅLLNA ANALYSRESULTAT - MUDFLOW 

8.5.l Allmänt förlopp 

Den morfologiska effekten av mudflows består främst av en transport 
av material från högre till lägre liggande delar av sluttningen. Tre 
olika faser i materialtransporten kan urskiljas hos de mudflows som 
tidigare detaljbeskrivits. 

Ml, M2 och M3 har ut 1 östs i rastrattarna ovan bergväggen (Foto 1 ) . 
Det framströmmande materialet har därefter störtat ner på kägel toppen, 
skurit sig ner i sluttningens lösa material och ryckts med sig material, 
vilket medfört att en V -formad er o si o n s fåra bildats. Denna kantas 
förutom i övre delen av välutbildade leveer. Fåran avtar först ej i stor
lek men minskar sedan successivt. När lutningen avtar har massan ej 



förmått att erodera underlaget och materialet har flutit vidare och 
ack u mu 1 era t s i leveer och lober utan att erodera underlaget. 
Motsvarande tre faser finns även representerade hos Ml2. Obser
vera, att erosionen här enbart är koncentrerad till skredärret och 
mittfårans allra översta del. 
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Liknande iakttagelser av mudflows ... rörelseförlopp har tidigare be
skrivits i litteraturen av bl a Larsson (1954 sid 72), Nyberg och Bryd
sten (1976 sid 19) och Strömquist (1976 sid 47). 

Larsson (1954 sid 72) särskiljer tre områden i flödesbanan, 1) erosions-, 
2) transport- samt 3) avlagringsområde (ackumulationsområde). Larsson 
tillägger (sid 72): "Mot denna indelning kan främst invändas, att både 
erosion och avlagring förekommer inom det till längdutsträckning domi
nerande transportområdet. Områdena för intensiv erosion resp avlag
ring är emellertid 1 och 3 11 • 

Nyberg och Brydsten (1976 sid 19) anger, att 11Tre successiva faser i 
mudflows"' rörelseförlopp kan urskiljas: 1) utlösningen, 2) erosionsfas
en och 3) ackumulationsfasen ". 

8.5.2 Orientering 

Tre riktningsdiagram har upprättats med värden från leveer. I två fall, 
Ml2 och Ml, är tendensen den att stenarna ligger med längdaxlarna. pa
rallellt med flytriktningen. I Ml finns dessutom en orientering tvärs 
flytriktningen representerad. I M2 är stenarna orienterade med ca 50 
graders avvikelse från mudflowriktningen. 

I de nedre lobformade avlagringarna har fyra riktningsanalyser utförts. 
I tre av diagrammen framträder en relativt markant tvärorientering 
gentemot flytriktningen, vilket tyder på en fluvial bildningsprocess (Jfr 
Larsson 1964, sid 114). I den fjärde, M2, är partiklarnas orientering 
i stort sett oordnad. 

Ovanstående resultat är beträffande Ml2 och Ml i överensstämmelse med 
Rapps iakttagelser redovisade i Recent development of mountain slopes ••• 
1961 sid 156, även om tendenserna här ej är fullt så starka. Rapp skriver 
11The pebbles and boulders in the lobes were obviously orientated trans
verse to the movement as in the margin of a solifluction lobe. The par
ticles in the levees were mainly p@inting in the direction of the ridge, as 
has been shown earlier, e g by Tricart. About 50% of the oblong cobbles 
and boulders were orientated with a deviation of less than 30% from direc
tion of levees a.ccording to some checkings". 

För M2 gäller däremot, att partikelorienteringen i viss mån avviker från 
de andra exemplen både i leveen och loben. Vidare olikheter mellan M2 
och Ml2, Ml är lutningen och åldern. M2 utlöstes sommaren 1976, eme
dan de övriga är klart äldre. Avvikelsen i partikelorientering kan kanske 
bero på att ingen sekundär fluvial påverkan eller omlagring ägt rum. Nå-
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gon säker orsak kan dock inte anges, då mätningarna är för fåtaliga 
för att säkert vara representativa. 

8.5.3 Ackumulation sf o rmer 

Två typer av ackumulationer kan urskiljas: 

1 linjära ryggar med branta sidor och smal kam (mudflow
leveer), och 
2 breda tunglika ackumulationer (mudflowlober). 

Leveer av varierande storlek finns inom undersökningsområdena. Den 
största bredd som uppmätts av författaren är 5 m, den maximala mäk
tigheten O. 5 m. De minsta leveerna är O. 3-0. 4 m breda och endast nå
gon dm höga. 

Leveerna har i tvärprofil en vass ryggform och tycks vid första anblick
en nästan uteslutande bestå av sten. Genomgrävningar visade dock, att 
det mot botten fanns en del fint material. "The form 'Of the levees is de
pendent upon the consistency of the material. Bouldery material gives 
levees with steep flanks and narrow crest, while muddier material gives 
a wider and rounder form (Sulebak 1969 sid 22). Stenarna är av större 
dimensioner på leveernas yttersida än innersida. 

Vilka faktorer är de bestämmande för leveebildning? Sharp (1942 sid 227) 
skriver: ''Viscosity, abundance of mud and boulders, degree of slope and 
nature of channel are the factors controlling the formation of mudflow 
levees". Sharp tillägger (sid 227): "On slopes much over 15 degrees 
mud and boulder masses move more as slides than as flows so material 
is not left behind ". Detta överensstämmer inte med mina undersöknings
lokaler, där leveer finns i avsevärt brantare lutning än 15 grader. 

Loberna skiljer sig i sin uppbyggnad något från leveerna. överytorna 
har en mjukt rundad form och finmaterialandelen är högre. Stenarna är 
av större storlek i lobernas frontala och yttre delar. Inom själva mud
flowloberna framträder inte några tydliga gränser eller skikt. Däremot 
synes vid lobernas övergång mot underlaget en tydlig gräns. EnligtNyberg 
och Brydsten (1976 sid 22) "förefaller den primära orsaken till lobbildning 
vara ett hastighetsavtagande som inte enbart orsakas av en gradientminsk
ning'~ Samma författare tillägger (sid 22) "att ett stort antal lober bildats 
där block hejdat rörelsen. Vidare tycks små mudflows med låg rörelse
energi tendera till att bilda lober vid större gradient än de större. En 
tredje orsak kan vara att en mudflow "förlorar vatten", d v s infiltra
tionen ökar': 



46 

8.5.4 Stenstorleksfördelning inom mudflowmassan 

För att få en uppfattning om stenstorleksfördelningen inom mudflow
massan, beräknades storleken på de stenar som ingått i riktningsana
lyserna. Analysplatserna är belägna i Ml2, Ml och M2 levee resp lob
avlagringar. 

Enligt SJ.lebak (1969 sid 21) är det vanligtvis en slags sortering av det 
utsvämmade materialet på så vis, att stora fragment minskar, både 
vad gäller mängd och format utåt från källan. Detta gäller emellertid 
inte för Ml2, Ml och M2. Klart framträder av tabell 3, att partiklarna 
här är av större storlek i loberna än i de övre liggande leveerna. 

8.5.5 Fluvial påverkan 

Fluvial transport eller omlagring av materialet spåras ofta i nedre del
en av en mudflow. Ibland följer efter själva mudflown ett vattenflöde i 
samma bana, med vilket finmaterialet spolas bort och omlagras längre 
ner. Ibland, tex vid häftig nederbörd eller snösmältning, kan mudflow
banan komma att tjäna som dräneringsväg, vilket också kan orsaka ur
spolning och omlagring av finmaterialet. 

I mudflow Ml2 finns tydliga spår av vattenerosion i mittfåran och på 
lobens ovansida. 
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9 METOD STUDIE 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet provades olika tillväga
gångssätt för att beskriva partikelstorlek. Detta ledde fram till en me
tod, som redovisas nedan. 

Värdena på ::r, b-och c-axlarna summerades. Därefter bestämdes varje 
axels procentuella andel av summan enligt nedanstående exempel. 

Längd (a) 
11 

Bredd (b) 
6 

Tjocklek (c) 
4 

a+b+c 
21 

o/<f;l 
52 

%b 
28 

%c 
20 

Dessa värden framräknades för sex provrutor belägna på T3 resp U4 
med vardera 50 partiklar. För varje ruta bestämdes ett medelvärde 
för respektive axel och en medelpartikel erhölls. På samma sätt beräk
nades värdena för T5 och S4. 

Tab 2 Axlarnas procentuella andel av axelsumman 

Provruta %b %c 

T3a 52 30 18 
T3b 55 29 16 
T3c 53 28 19 

Medelvärde 53 29 18 

U4a 52 29 20 
U4b 50 30 20 
U4c 53 29 18 

Medelvärde 52 29 19 

T5a 52 33 15 
UT4a 51 32 17 
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Värdena på längdaxlarna för respektive ruta redovisades i form av 
diagram (Fig 25). Genom att för varje ruta även ange det framräknade 
förhållandet mellan axlarna fås en uppfattning om partiklarnas storlek 
och form. 

Av tabell 2 framgår, att de flataste partiklarna finns i provruta T5:a. 
Detta överensstämmer väl med det verkliga förhållandet (Jfr Foto 10, 
11 och 12). 
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Fig 25 Partikelstorleksfördelning med avseende på enbart längdaxeln (a-axel) i provrutorna på T3, T5, U4 och UT4. 
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10 SAMMANFATTNING 

De massrörelser, som behandlats i denna uppsats, är exempel på den 
fortgående nedbrytning, som pågår ännu i våra dagar. Den verkar så
väl utjämnande som skärpande på fjällsluttningens relief. 

Vid fältundersökningen av de olika lokalerna har inventeringar gjorts 
av tre formelement, talus, svämkägla och mudflow, bildade genom 
ras och/eller fluvial transport. Genom profildragningar, grävda skär
ningar, riktningsanalyser och okulär besiktning har sluttningsdeposi
tionernas topografi och morfologi samt material bestämts. En samman
ställning av alla mätningar redovisas i tabell 3. 

Emedan min uppgift var flerfaldig, sammanfattas de tre undersökta de
positionsformerna var för sig. 

TALUS omfattar T3 och T5. Se Talus tabell 3. 

P ro f i 1 er : I stort sett samstämmiga talusbildningarna emellan. Rak 
mantelprofil med svag baskonkavitet. Tvärprofilernas utseen
de varierade beroende på moderväggens utseende. 

Medellutning: 30 resp 27 grader. 
Ytan: Jämn. 
Materia 1 e t: Skarpkantade flata partiklar. Ras sorterat. 
Skiktning : Ingen distinkt stratifiering. 
0 r i en ter in g : Dominans av partiklar orienterade med längdaxeln i 

sluttningsriktningen, förmodligen orsakat av talus-creep. Fler
talet partiklar har en sann stupning som understiger brantens 
gradient i T3, vilket ej var fallet i T5. 

SVÄMKÄGLA omfattar U4 och UT4. Se Svämkägla tabell 3. 

Profiler: Profilen över U4 är konvex i sin översta del och i övrigt 
konkav. UT4 är konkav i hela sin längd. Tvärprofilerna är kon
vext rundade. 

Medellutning: 26 grader i både U4 och UT4. 
Ytan: Ojämn pga utsvämmat material. 
Mat er i a 1 e t : Kantiga, flata partiklar. Genomgående samma partikel

storlek utefter hela fallkurvan. Någon tendens till ansamling av 
grövre material vid kägeltoppen förelåg ej. 
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Skiktning: En stratifiering av materialet troligen orsakat av upp
repade pålagringar av utsvämmat material kunde iakttagas. 

0 r i en ter in g: Någon dominans av partiklar orienterade i viss rikt
ning framgick ej av orienteringsanalyserna. Endast ett fåtal 
partiklar hade en sann stupning understigande käglans gradi
ent på U4. På UT4 var andelen något högre. 

MUDFLOW om.fattar Ml2, Ml, M2 och M3. Se Mudflow tabell 3. 

A 11 män t för 1 opp : Tre olika faser i materialtransporten kan ur
skiljas: 1) utlösningen, 2) erosions- samt 3) ackumulations
fasen. Erosionsfasen är i huvudsak begränsad till mudflowba
nans övre del. 

Ack u mu 1 a tio n s former : Mudflowackumulationerna har formen av 
leveer och lober. Leveerna har i tvärprofil en vass ryggform. 
Materialet i leveerna består främst av sten, genom.grävning
ar visade dock en central kärna av finmaterial. stenarna är 
möjligen något grövre på yttersidan av leveerna. Loberna 
skiljer sig i sin uppbyggnad något från leveerna. Överytan 
är här mer rundad eller utplanad och finmaterialandelen är 
högre. stenarna är av större storlek i lobernas frontala och 
yttre delar. 

Mat e r i a 1 : Kantiga, flata partiklar. stenarna är av större storlek i 
loberna än i de övre liggande leveerna. 

0 r i en t e ring : I de studerade mudflowleveerna är orienteringen något 
växlande. Möjligen kan man urskilja en tendens till att stenar
na ordnats med längdaxeln i flytriktningen. I de nedre lobforma
de partierna ligger stenarna huvudsakligen orienterade vinkel
rätt mot massans rörelseriktning. 

F 1uvia1 på v er kan • Fluvial påverkan spårades i mittfåran och på 
lobens ovansida i Ml2. 



Tab 3 Sammanställning av mätresultat från talus, svämkäglor och mudflows 

Grupp Beteck Bas Höjd Längd Medel-
Profiler 

ning möh m m lutning Längd Tvär 

TALUS T3 6 182 310 300 Rak Rak 
bas-
konkav 

T5 100 125 250 27° Rak Konvex 
bas-
konkav 

SVÄM- U4 6 168 390 260 Toppen Konvex 
KÄGLA konvex, 

i övrigt 
konkav 

UT4 43 166 400 260 Konkav Konvex 
osymm 

Allmänt 
Levee Loo 

MUD- M12 135 26° Grövre Ej skiktat 
FLOW mtrl i Grövre 

ytter- mtrl i 
kant front 

Ml 50 27° " I! 

M2 160 32° " t! 

M3 107 19° 

Material 

Form- Sorte- Skikt- Orien-
storlek ring; ning; te ring-

Skarp- Ras sort Ej skik- överväg 
kantat tat längs-
4-8 cm orient 

Skarp- Ras sort - Längs-
kantat- orient 
3-23 cm 

Kantigt- Ej sort Skiktat Ingen 
skarp- domin 
kantat orient 
2-5 cm 

Kantigt- Ej sort Skiktat Ingen 
skarp- domin 
kantat orient 
2-13 cm 

MATERIAL 
Storlek Orientering 

Levee Lob Levee Lob 

5.70 6.54 

I ""' 4. 01 4.33 

+ 
3.32 4.65 

/ * 
- 4,10 i Flyt-

rikt-
ning 

OJ 
ty 
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