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SAMMENDRAG 

Denne rapporten omhandler breundersøkelser på Langfjordjøkelen i perioden 
1966-98, med hovedvekt på massebalansemålinger. Ved sammenligning av kart 
fra 1966 og 1994 er nettobalansen beregnet for den mellomliggende perioden på 
28 år.Videre er massebalansen for perioden 1989-93 og 1996 ny beregnet med 
oppdatert kartgrunnlag fra 1994. Massebalansen for 1998 er beregnet ut fra 
tradisjonelle feltmålinger . Et estimat av massebalansen for årene 1994 og 1995 er 
gjort ved hjelp av meteorologiske data. 

Studier av kart fra 1966 og 1994 viser både areal- og volumreduksjon for 
Langfjordjøkelen i denne perioden. Beregningene gjort for hele breen viser at 
arealet er redusert fra 9,8 til 8,4 km2• Volumtapet er 123 mill. m3 vann, og jevnt 
fordelt over hele breens areal utgjør det et vannlag på 12,5 m vannekvivalenter. 
Tilsvarende tall beregnet for den østlige breutløperen (hvor de årlige 
massebalansemålingene utføres) viser at denne delen av breen har krympet fra 4,3 
til 3,7 km2, og volumtapet er 83 mill. m3 vann, eller 19,3 m vannekvivalenter. 

Resultatene fra den nye beregningen av massebalansen for perioden 1989-93 og 
1996, viser bare mindre endringer av de spesifikke verdiene sammenlignet med 
tidligere beregninger utført på kartgrunnlag fra 1966. Som følge av arealreduksjon 
mellom 1966 og 1994, er imidlertid volumverdiene for vinter- og sommerbalansen 
redusert med ca 25 % i forhold til de forrige beregningene. 

Massebalansen for 1998 viser en vinterbalanse på 1,80 m vannekvivalenter, og 
dette er den minste vinterbalansen som er målt på Langfjordjøkelen siden 
målingene startet i 1989. Sommerbalansen ble -3,24 m vannekvivalenter, og bare 
en gang tidligere i måleperioden (1997) er det målt mer avsmelting. Nettobalansen 
ble -1,44 meter, og er det største underskuddet som er målt på breen. 

Vinterbalansen for 1994 og 1995 er estimert til hhv. 1,6 og 2,2 m vann
ekvivalenter, og sommerbalansen til-l,9 og -1,3 meter. 
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Forord 

Breundersøkelser på Langfjordjøkelen ble satt i gang våren 1989 med massebalanse

målinger på den østlige breutløperen. Undersøkelsene, som etter hvert også omfattet 

måling av brebevegelse og istykkelse, pågikk i første omgang fram til og med 1993. 

Etter et par års opphold ble målingene tatt opp igjen våren 1996. Siden 1997 har 

prosjektet hatt finansiell støtte fra FoU-programmet "Vassdragsmiljø 1997-2000". 

Ved siden av de målingene som er gjort i 1998, omhandler denne rapporten 

beregninger av breens volumendring i perioden 1966-94, nye beregninger av tidligere 

års massebalanse, og estimering av to års målebrudd. Det er konstruert to "nye" 

brekart fra hhv. 1966 og 1994. Konstruksjonen er utført av Fjellanger Widerøe AS. 

Personell fra Seksjon bre og snØ har stått for feltarbeidet i forbindelse med 

undersøkelsene på Langfjordjøkelen, mens Bjarne Kjøllmoen har gjort beregningene 

og skrevet denne rapporten. 

Oslo, januar 1999 

Lk '"ZI:t:o/ 
Erik Roland 

seksjonssjef 
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1. Innledning 

Langfjordjøkelen ligger på grensen mellom Troms og Finnmark, omlag 60 km 

nordvest for Alta. Den er en liten platåbre som ligger i et 'område med maritimt klima 

og relativt mye nedbør. Breen strekker seg fra 1050 moh. og ned langs en veldefinert 

østvendt brearm til rundt 300 moh. Den dekker totalt et areal på 8,4 km2 (1994) der 

litt mindre enn halvparten (43 %) drenerer ned til Andrevann (255 moh.). Det er på 

denne delen de årlige massebalansemålingene utføres. Resten av breen drenerer til en 

rekke mindre utløpere, spesielt i nord og vest. Andrevann som også har tilførsel fra 

Tredjevann (365 moh.), drenerer til Førstevann 

(249 moh.) og videre ned til Langfjorden. 

Seksjon bre og snØ har 

gjennomført målinger på breen 

siden 1989. Undersøkelsene 

omfatter nå måling av 

massebalanse, frontendringer 

og lufttemperatur. 
o 
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Figur 1 
Langfjordjøkelen ligger på grensen mellom Troms og Finnmark fylke. Massebalansemålingene utføres på den 
delen av breen som drenerer østover til Andrevann, markert med gråfarge på kartet. 
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2. Massebalanse 
2.1 Nettobalanse 1966-94 
Eldre kart viser at Langfjordjøkelen har gått kraftig tilbake siden tidlig på nitten

hundreta11et. Breen har krympet både i utbredelse og tykkelse. Et kart fra 1891 (se 

forsiden) viser at den østlige breutløperen da lå helt ned til Første- og Andrevann. 

Siden den gang har breen trukket seg tilbake ca l km. Breers nettobalanse eller 

volumendring over en lengre periode kan beregnes ved sammenligning av 

fotogrammetriske kart laget av vertikale flybilder. Det er her forsøkt å gjøre en 

beregning av nettobalansen på Langfjordjøkelen for perioden 1966-94. Lignende 

beregninger er gjort for flere breer i Sør-Norge (Andreassen 1998, Haakensen 1986 

og Kjøllmoen 1997). 

Datagrunnlag 

Flybilder tatt 11. juli 1966 (NLF 1800) og 1. august 1994 (Fotonor 95168) er benyttet 

til kartkonstruksjonen, som er utført av Fjellanger Widerøe AS (FW) i 1997. Begge· 

bildesettene er i målestokk 1 :40 000. 

Høydekurver ble konstruert med 10 m ekvidistanse på breen og 20 m utenfor breen. 

Det ble konstruert kurver for hele breen, samt en randsone på 200 m utenfor breen. 

Kartdataene ble lagret på digital form. 

Nøyaktigheten av kartet er avhengig av flere faktorer. Punktgrunnlaget som er brukt 

til innpassingen av bildemodellene, målestokken på flybildene, og snØ- og 

isoverflatens kontraster vil påvirke nøyaktigheten vesentlig. Det var ikke spesielt stor 

avsmelting på breen verken i 1966 eller 1994. Det medfører at flybildene har middels 

gode kontraster. Bildemålestokken (1:40 000) kunne med fordel vært større. Det er 

vanlig med bildemålestokk mellom 1:30 000 og 1:20 000 til slike formål. Modellenes 

innpassing er delvis gjort med samme punktgrunnlag. Av 14 passpunkter som ble 

benyttet for innpassing av modellen for 1994, er fire også benyttet til konstruksjonen 

av 1966-kartet. 

Flybildene fra 1966 og 1994 er vist i figur 2, mens kartgrunnlaget er vist i figur 3. 
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Figur 2 
FlybIIder over Langfjordjøkelen tatt den 11 . juli 1966 (øverst) og 1. august 1994 (nederst). 

8 



:§: 
~ 
1: o 

na300 

Langfjordjøkelen 1966 

-- Glader limit 
- - - Drainage lim~ 

Aenal photography by NLF 
July 11 1966. 
Contour InteNa! 20 metres. 
Coordinate system UTM Euref 89. zona 34. 

Z nal Om 500m looom 

I 
~ 
1: 
o 

Ti7'~0+--------~r---------~---------r--------~----------r---------~---------+ 
525000 527000 529000 

East (m) 

na30 

531000 

Langfjordjøkelen 1994 
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Figur 3 
Kartgrunnlag for 1966 (øverst) og 1994 (nederst). Høydekurvene er vist med 20 m ekvidistanse. 
Dreneringsgrensen for den østlige utløperen er vist med stiplede linjer. 

9 

531000 



Metode 

Digitale kartdata ble levert på SOSI-format fra FW. Databearbeidelse og beregninger 

er gjort med programsystemene VG-Kart (Norkart AS) og SURFER (Golden 

Software, Inc. USA). 

Alle beregninger er utført både for hele breen, og for den østlige utløperen hvor de 

årlige massebalansemålingene utføres. Arealfordelingen er bestemt med 100 meters 

høydeintervaller. De konstruerte høydekurvene er konvertert til en digital 

terrengmodell (DTM) som genereres ved hjelp av bestemte interpolasjonsmetoder. 

Det er her benyttet to ulike metoder; ."Kriging", som er basert på bruk av romlig 

statistikk og "Inverse Distance to a Power", som er en vektet middelinterpolator. 

Interpolasjonen ble utprøvd med en rekke forskjellige sett med søkeregler og 

rutestørrelser. De ulike modellene ble sammenlignet, og variasjonen mellom dem var 

svært liten. Det ble valgt å bruke metoden Kriging med rutenett 100 x 100 meter. 

Volumberegningene er utført ved å sammenligne terrengmodeller for de to årene. 

Modellene er delt inn i et rutenett på 100 x 100 meter der hver rute har fått en 

middelhøyde. Rutenettet for 1994-modellen er så trukket fra 1966-modellen, og en ny 

høydemodell (differansemodell) er generert. Denne terrengmodellen angir 

volumendring som består av breis, firn og delvis snø. For å kunne regne om dette 

volumet til vannverdier, må massens egenvekt bestemmes. Det antas at tettheten i et 

dybdeprofil er uendret for de to årene. Volumendringene er derfor omregnet til 

vannverdier ved å multiplisere med 0,9 (tettheten til is), (Paterson 1994). 

Resultater 

Høyde-areal fordeling 

Arealfordelingen for Langfjordjøkelen i 1966 og 1994 er vist i figur 4. Totalarealet 

for hele breen er redusert fra 9,8 km2 i 1966 til 8,4 km2 i 1994. De tilsvarende tall for 

den østlige breutløperen viser at arealet er redusert fra 4,3 km2 i 1966 til 3,7 km2 i 

1994. De brefrie områdene er ikke tatt med i disse tallene. Dreneringsgrensen for den 

østlige utløperen er trukket manuelt ut fra breens overflatetopografi. De største 

arealendringene i perioden 1966 og 1994 er skjedd i høydeintervallene 600-700 moh., 

og 900-1000 moh. Arealet er redusert i nær sagt alle høydeintervaller. 
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Høydefordelingen av arealet på Langfjordjøkelen i 1966 og 1894. De størate endringene er skjedd I 
høydeintervallene 600·700 moh. og 900 ·1000 moh. 
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Beregningene utført med interpolasjonsmetoden "Kriging", viser en reduksjon av hele 

breens volum på 123 mill. m3 vann for perioden 1966-94. Fordeles dette jevnt over 

hele breens areal (1966), utgjør det et vannlag på 12,5 m vannekvivalenter. Midlere 

årlig nettobalanse for de 28 årene blir da -0,45 m vannekvivalenter. Tilsvarende 

beregninger for den østlige utløperen viser et volumtap på 83 mill. m3 vann eller 

19,3 m vannekvivalenter. Årlig middelverdi for perioden 1966-94 blir -0,69 m 

vannekvivalenter. 

Entire glacier Eastem part 

Volume change, total (m w.eqv.) -12.5 ±2.0 -19.3 ±2.0 

Volume change, total (106m3) -123 ±20 -83 ±20 

Volume change, annual (m w.eqv.) -0.45 ±O.07 -0.69±0.07 

Volume change, annual (106m3) -4.4 ±O.7 ·3.0±0.7 

Tabell 1 
Volumendringer på Langfjordjøkelen I perioden 11. juli 1966 -1. august 1994. 

Usikkerheten i beregningene avhenger av kartenes nøyaktighet og interpolasjonen av 

høydemodellene. En sammenligning av høydemodellene i brefrie områder viser 
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differanser i størrelsesorden ±2 meter på de flate områdene. Differansen øker noe i 

brattere terreng. Med bakgrunn i denne kartkontrollen er de antatte usikkerheter listet 

opp sammen med resultatene i tabell 1. 

Høydeendringene er vist i figur 5. 

526000 528000 

East (m) 

Figur 5 
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Elevation changes 
Decrease Increase 

~L ~ 
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530000 

Høydeendringer på Langfjordjøkelen i periOden 1966 til 1994. Røde farger Indikerer senkning av breflaten (negativ 
balanse), gul farge viser områder med bare små endringer, mens de blå feltene viser heving av breflaten. 

Kommentarer 

Breflaten har sunket på 96 % av hele brearealet. De største endringene er skjedd nede 

på bretunga, der den vertikale senkningen er mer enn 100 meter. Det er kun på mindre 

arealer i de høyereliggende områdene at breflaten er hevet. De negative 

volumendringene er relativt sett større på den østlige utløperen enn for hele breen. 

Hovedgrunnen for dette er sannsynligvis at det er på denne delen av breen de 

lavestliggende områdene av breen ligger. 31 % av arealet for den østlige utløperen 

ligger under 700 moh., mens bare 14 % av totalarealet for hele breen er under dette 

høydenivået. Snøfordelingen kan også variere noe avhengig av de topografiske 

forhold på og utenfor breen. De dominerende vindretninger i området rundt 

Langfjordjøkelen antas å være fra nord og vest. Det betyr at den østvendte delen av 
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breen kan være mindre eksponert for vinternedbør enn de nord- og vestvendte 

områdene. 

Resultatene fra volumberegningene kan vanskelig verifiseres. Det er verken gjort 

tilsvarende beregninger eller massebalansemålinger over 'flere år på andre breer i 

området. Massebalansemålingene på Langfjordjøkelen i perioden 1989-98 viser en 

årlig middelverdi av nettobalansen på -0,24 m vannekvivalenter. Tilsvarende tall for 

perioden 1966-94 er -0,69 meter. En tolkning av flybilder tatt i 1966, 1985 og 1998 

over andre breer i området viser imidlertid samme trenden som for Langfjordjøkelen. 

Både 0ksfjordjøkelen (ca 10 km østover) og Svartfjelljøkelen (ca 15 km nordøstover) 

har trukket seg tilbake i løpet av den siste 30-årsperioden. 

2.2 Nyberegning av massebalansen for 1989-93 
og 1996 

Kartet er grunnlaget for beregning av massebalansen. Da målingene startet på 

Langfjordjøkelen i 1989, ble alle beregninger gjort med kartgrunnlag fra Statens 

Kartverks N50-serie fra 1966. Breens utbredelse, arealfordeling og volum er endret 

betydelig siden den gang. 

Med bakgrunn i det nye kartet fra 1994 (nøyere beskrevet i kap.2.1), er 

massebalansen beregnet på nytt for årene 1989-93 og for 1996. Tabell 4 og figur 12 

viser en komplett oppstilling av vinter-, sornmer- og nettobalansen for 

Langfjordjøkelen i perioden 1989-98. De "gamle" verdiene er ikke tatt med i tabellen, 

men tallene fra de nye beregningene avviker i mindre grad for de spesifikke verdiene. 

Som følge av at breens totalareal er redusert fra 4,3 til 3,7 km2 (kap. 2.3), er vinter- og 

sommerbalansens volumverdier redusert med gjennomsnittlig ca 25 %. 
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2.3 Massebalanse 1998 
Massebalansen er målt i perioden 1989-93, og 1995-98. Det er benyttet en 

stratigrafisk måle- og beregningsmetode, som blant annet er beskrevet i østrem & 

Brugman (1991). Det betyr at alle målingene ethvert sted på breen refererer seg til 

foregående års sommeroverflate (SO). Dette medfører at balanseårets lengde kan 

variere litt fra nedre til Øvre del av breen. Beregningene er basert på kartgrunnlag fra 

1994. 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 3. juni. Grunnlaget for beregning av 

vinterbalansen er: 

Måling av stake 10 (465 moh.) som viste 2,6 m snø. 

Kjerneboring i høydenivå 895 moh. som viste 4,6 m snø. 

75 sonderingspunkter langs faste profiler mellom 300 og 1050 moh. 

Sonderingsforholdene var til dels vanskelige i de Øvre områdene (over 800 moh) 

av breen. Nede på bretunga varierte snødybden noe mer enn vanlig. Det ble målt 

fra ca 1 m nederst på bretunga til i overkant av 5 m i de øverste områdene. 

Snøtettheten ble målt ned til SO (ca 5 m) i 895 m nivå. 

Nytt stakenett kunne dessverre ikke settes ut fordi stakelageret var nedsnødd. 

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

figur 6. 

Et sommerbesøk ble gjort den 27.-28. juli. Stake 10 (465 moh.), 30 (895 moh.) og 40 

(1050 moh.) ble funnet og målt. Stake 10 og 40 ble boret om, mens det ble satt ut nye 

staker i posisjonene 20 og 30. 

Minimumsmålingene ble utført den 1. oktober. Nettobalansen kunne måles direkte på 

tre staker i høydenivåene 465,895 og 1050 moh. På den fjerde staken (675 moh.) 

kunne avsmeltingen måles i perioden fra 27. juli til 1. oktober. En varm sommer 

hadde ført til netto avsmelting over hele breen. Ved målingene den 1. oktober var det 

kommet opp til '12 meter nysnø i de høyestliggende områdene. 
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Beliggenheten av steker, tetthetsprøve og sonderIngsprofIler på Langfjordjøkelen I 1998. 

Resultater 

Vinterbalanse 

Beregning av vinterbalansen er basert på punktmålingene av snødybden (staker, 

sonderinger og kjerneboringer) og på måling av snøens egenvekt ett sted på breen. Ut 

fra de målte verdiene av snØens tetthet er det modellert et tetthetsprofil av hele 

snøpakken. Det er gjort ved at det først er etablert en trendlinje (logaritmisk) som best 

mulig beskriver de målte verdiene. Ut fra denne trendlinjen er middeltettheten 

beregnet for hver 5 cm i hele snøpakken. Til slutt er tilsvarende vannverdi beregnet 

som et produkt av snødybde og middeltetthet. Dette er vist i figur 7. 
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Figur 7 
Forholdet mellom målte verdier av snøens 
tetthet og dybden er beskrevet med en 
logaritmisk trendlInje (stiplet). MIddeltettheten 
for snøpakken I ethvert dybdenivå I profilet er 
uttrykt med den svarte heltrukne linjen. På 
samme måte beskrives vannverdlen (på 
sekundæraksen til høyre) I hele snøpakken 
med den grå linjen . 



Beregninger av vinterbalansen er utført på to måter. Først er alle punktmålingene 

(vannverdier) plottet i et diagram. Ut fra en visuell bedømming er kurven trukket, og 

en middelverdi for hver 50. høydemeter er funnet. Resultatet fra disse beregningene 

er vist i tabell 2 og i figur 9. Beregningene gir en vinterbalanse på 1,8 ±O,2 m 

vannekvivalenter eller 7 mill. m3 vann. Vinterbalansen er også beregnet ved hjelp av 

digital terrengmodell, der verdier for hver celle i et rutenett på 100 x 100 meter er 

beregnet og summert. Denne metoden gir også en vinterbalanse på 1,8 m 

vannekvivalenter. Dette er den minste vinterbalansen som er målt på 

Langfjordjøkelen siden målingene startet i 1989. 

Et snøfordelingskart eller akkumulasjonskart som illustrerer snøfordelingen angitt i 

meter vannekvivalenter, er vist i figur 8. 
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Akkumulasjonskart for Langfjordjøkelen 1998. Det ble målt snødybder frs 1 m nederst på bretunga til drøyt 5 m i 
områdene over 900 moh. 

Sommerbalanse 

Den varme sommeren i Nord-Norge førte til mye smelting på breene. Sommer

balansen kunne måles og beregnes direkte på stake 10. For stake 20, 30 og 40 er 

smeltingen i perioden fra 3. juni til 27. juli bestemt ved en teoretisk tilbakeberegning 

av stakehøyder under akkumulasjonsmålingene i juni. Beregningene er basert på de 

kjerneboringer og sonderinger som ble gjort på tilnærmet samme sted som stakene er 

plassert. For perioden fra 27. juli til 1. oktober er smeltingen målt direkte på stakene. 

På dette grunnlaget er sommerbalansen beregnet til 3,2 ±O,4 m vannekvivalenter eller 

12 mill. m3 vann. Siden målingene startet i 1989, er det bare i 1997 (-3,3 m) at det er 

målt en større sommerbalanse på Langfjordjøkelen. 
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Nettobalanse 

Med en beskjeden vinterbalanse og en relativt stor sommerbalanse, ble resultatet for 

Langfjordjøkelen i 1998 et underskudd på 1,4 ±O,4 m vannekvivalenter. Det tilsvarer 

et volumtap på 5 mill . m3 vann. Det er det desidert største underskuddet som er målt i 

måleperioden. All snØ fra sist vinter var smeltet, slik at liJcevektslinjen lå over 1050 

moh. 

Mass balanee Langfjordjøkelen1997198 - traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 

Measured Jun 3 1998 Measured Oct l 1998 Sumrner surfaces 1997 - 1998 

Altitude Area Speetlie 
I 

Vol urne Speeil ie 

I 
Volurne Speetlie 

i 
Volurne 

(ma.s.l.) (km') (mw.eq.) 
I (1 06 m") (mw.eq.) (10· m") (mw.eq.) I (106 m") 

1000 - 1050 0,55 2,05 

i 
1,13 -2,65 

, 
-1,45 -0,60 -0,33 

900 - 1000 0,81 2,15 1,73 -2,55 , -2,05 -0,40 -0,32 

800 - 900 0,61 2,10 1,27 -2,75 -1 ,67 -0,65 -0,39 

700 - 800 0,56 1.95 1,09 -3,25 -1 ,82 -1,30 -0,73 

600 - 700 0,39 1,60 0,63 -3,80 
I 

-1 ,50 -2,20 -0,87 
i 500 - 600 0,35 1,25 0,44 -4,25 
I 

-1,48 -3,00 -1 ,04 

400 - 500 0,25 0,90 0,23 -4,65 -1 ,18 -3,75 -0,95 

280 - 400 0,1 4 0,45 0,06 -5,00 I -0,68 -4,55 -0,62 

280 - 1050 3,65 1,80 6 ,6 -3,24 i -11 ,8 -1 ,44 I -5,3 I 

Total mass balanee for 1997198 

Summer bal. Ne! bal. 

Volume (106 m3
) -11 ,8 -5,3 

Specific (m w.eqv. )L-....;.z.=:...........i-_-.:;3.!::,2=-4:...........L-_-1.:..,~44;..:.......J 

Tabell 2 
Vlnter-, sommer· og nettobalan88 for Langfjordjøkelen 1998. 

Langljordjøkelen 1998 - speeite balance, traditional method Langljordjøkelen 1998 - ""ume balsnee, traditional method 
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Figur 9 
Mas88balansediagram for Langfjordjøkelen 1998 som viser kurver for spesifikke verdier til venstre og 
volumverdier til høyre. Sommerbalansen målt og beregnet på hver stake er vist som punkter (ol. LIkevektslinjens 
høyde ligger over toppen av breen. 
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2.4 Estimering av massebalansen for 1994 og 
1995 

I 1994 og 1995 ble det ikke utført massebalansemålinger på Langfjordjøkelen. Et 

estimat for vinter- og sommerbalansen basert på meteorologiske observasjoner er 

gjort for å komplettere måleserien som startet i 1989. Tabell 3 viser datagrunnlaget 

for korrelasjonsberegningene som er foretatt. 

Year 
Winter bal. (bw) Snow acc. (S) Summer bal. (bs) Air temp. (Tm) 

(m w.eqv.) (% of normal) (m w.eqv.) (degr. Cels.) 

1989 2,40 150 -2,96 10,42 

1990 2,74 140 (-3,06) (-11,6) 

1991 2,31 130 -2,31 10,15 

1992 2,68 145 -2,49 10,10 
1993 2,55 140 -2,35 9,93 

1994 80 9,62 

1995 115 9, 12 
1996 2,25 120 -2,23 9,83 

1997 2,65 140 -3,34 10,79 

1998 180 95 -324 1039 

Tabell 3 
Datagrunnlaget for korrelasjonsberegningene av vinter- og sommerbalanse som er vist i figur 10 og 11. Datase.,et 
for sommerbalanse og lufttemperatur i 1990 (i parentes) avviker spesielt mye i forhold til de andre årene, og er 
utelatt i beregningene. 

Vinterbalanse 

Den målte vinterbalansen for periodene 1989-93 og 1996-98 er sammenlignet med 

snøakkumulasjonskartene til Meteorologisk Institutt (DNMI) for de samme årene_ 

Snøakkumulasjonskartene utarbeides med status pr den siste dagen i hver måned i 

vinterhalvåret til og med den 30_ apriL Kartene viser, med isolinjer, akkumulert 

snømengde i prosent av normalen for høydenivåene 400, 800 og 1200 moh. Det er her 

valgt å bruke kartet som viser tilstanden pr 30. april i 800 m-nivået. Ut fra kartene er 

det bestemt en prosentverdi for hvert år i perioden 1989-98. Disse verdiene er 

sammenlignet med vinterbalansen som er målt i samme periode. Dette er vist i figur 

10 og tabell 3. 

Figur 10 viser at det er god korrelasjon mellom vinterbalansen og prosentverdiene 

som er tatt ut fra snøakkumulasjonskartene. En lineær regresjonsanalyse viser en 

korrelasjonskoeffisient (R2
) på 0,77. Analysen gir følgende formel for beregning av 

vinterbalansen: 

(1) bw = (0,0153 x S) + 0,4 

der Ser snøakkumulasjonen pr 30. april i 800 m nivå oppgitt i prosent av det normale. 
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Figur 10 
Lineær regresjonsanalyse av forholdet mellom målt vinterbalanse på Langfjordjøkelen og akkumulert snømengde 
i prosent av normalen bestemt ut fra snøakkumulasjonskart. 

Beregningene gir en vinterbalanse for 1994 og 1995 på hhv 1,6 og 2,2 m 

vannekvivalenter. Usikkerheten på resultatene er vanskelig å anslå, men den antas å 

være ca ±0,5 meter. 

Sommerbalanse 

Sommerbalansen er sammenlignet med observert lufttemperatur fra DNMI-stasjonen 

Loppa (10 moh.) som ligger 25 km nordvest for Langfjordjøkelen. En døgnmiddel

temperatur for sesongen fra 1. juni til og med 30. september er bestemt for hvert år i 

perioden 1989-98. Disse årlige sesongverdiene er sammenlignet med målt sommer

balanse i tilsvarende periode. Datasettet fra 1990 avviker spesielt mye i forhold til de 

andre årene, og er av den grunn ikke tatt med i beregningene. Årsaken til avviket er 

sannsynligvis at sommerbalansen er noe underestimert dette året. Minimums

rnålingene ble gjort så tidlig som 5. september, og middeltemperaturen denne 

måneden var ca 2Yz De høyere enn normalt. Dette førte til mye smelting etter at 

minimumsmålingene var utført. Resultatet fra beregningene er vist i figur 11. 

Som figur 11 viser, er det god korrelasjon også for sommerbalansen, med 

korrelasjonskoeffisient (R2) på 0,84. Den lineære regresjonsanalysen gir følgende 

formel for beregning av sommerbalansen: 

(2) bs = (-1,3039 x TrJ + 10,6 

der Tm er lufttemperaturens døgnmiddelverdi i De for sesongen fra 1. juni til og med 

.30. september. 
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Langfjordjøkelen 
correlation of summer balanee and air temperature 
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Figur 11 
Lineær regresjonsanalyse av forholdet mellom målt sommerbalanse på Langfjordjøkelen og lufttemperaturens 
døgnmiddelverdier i sesongen 1. juni - 30. september målt på den meteorologiske stasjonen Loppa. 

De estimerte verdiene for sommerbalansen i 1994 og 1995 blir -1,9 og -1,3 m 

vannekvivalenter. Usikkerheten antas å være ca ±O,6 meter. 

Tabell 4 og figur 12 viser en fullstendig oversikt over massebalansen på 

Langfjordjøkelen i perioden 1989-98, inkludert de estimerte verdiene fra 1994 og 95. 

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

1989 2.40 -2.96 -0.56 -0.56 8.8 -10.8 -2.0 
1990 2.74 -3.06 -0.32 -0.88 10.0 -11.2 -1.2 
1991 2.31 -2.31 0.00 -0.88 8.5 -8.5 0.0 
1992 2.68 -2.49 0.19 -0.69 9.8 -9.1 0.7 
1993 2.55 -2.35 0.20 -0.49 9.3 -8.6 0.7 
1994 1.6 -1.9 -0.3 -0.79 5.8 -6.9 -1.1 

1995 2.2 -1.3 0.9 0.11 8.0 -4.7 3.3 
1996 2.25 -2.23 0.02 -0.24 8.2 -8.1 0.1 

1997 2.65 -3.34 -0.69 -0.93 9.7 -12.2 -2.5 
1998 1.80 -3.24 -1.44 -2.37 6.6 -11.8 -5.3 

Mean 
1989-98 2.32 -2.52 -0.20 8.5 -9.2 -0.7 

Tabell 4 
Vinter-, sommer- og nettobalansen på Langfjordjøkelen i perioden 1989-98. Tallene for 1994 og 1995 er estimerte 
verdier. 

20 



4 ~ 

3+ 

"> 2 
CT 
al 
;i 

Langfjordjøkelen - mass balanee 1989-98 

4 

~ 3 

- 2 

~ 1 

g O~"H.~~~~~~~ __ + -+-_ ... _.~ ...... _-~ O 

~ -1 ~ ai I 

Æ -2 ~ 

-3; 

-4 -'-

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 MElan 

Cl Winter balanee Cl Summer balanee • Net balanee . 

Figur 12 
Diagrammet viser massebalansen for Langfjordjøkelen i perioden 1989-98. 

3. Andre målinger 
3.1 Frontmålinger 

- -1 

- -2 

~ -3 

~ -4 

Som nevnt i kapittel 2.1 viser eldre kart at Langfjordjøkelens front har trukket seg ca 

l km tilbake siden århundreskiftet. Flybildene fra 1966 og 1994 viser at breen i denne 

perioden har gått tilbake nesten 700 meter. Årlige frontmålinger ble satt i gang 

sommeren 1998. Målingene utføres etter tradisjonelle metoder der avstanden mellom 

brefronten og avmerkede fastpunkter bestemmes med målebånd. I 1998 ble det gjort 

målinger den 27. juli og 1. oktober, og i denne perioden gikk breen ytterligere tilbake 

med ca 20 meter. 

3.2 Lufttemperatur 
Målestasjon for måling av lufttemperatur ble montert og satt i drift i august 1997. 

Målestasjonen er plassert ved Breelva mellom brefronten og Andrevann (figur l), og 

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

døgnmiddelverdier. Data fra målingene er presentert i tabell 5 og figur 13. Verdiene 

er sammenlignet med målinger fra værstasjonen Loppa (lO moh.), som ligger ca 25 

km nord for Langfjordjøkelen. Data fra denne stasjonen finnes tilbake til 1957. Etter 

noen års målinger kan det være mulig å opprette en korrelasjon av målt lufttemperatur 

mellom de to stasjonene. 
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Tabell 5 viser døgn middelverdier fra begge stasjonene for "ablasjonssesongen 1998", 

som er definert fra 1. juni til og med 30. september. Sommertemperaturen fra Loppa 

for 1998 (10,7 0c) er også sammenlignet med stasjonens middelverdi for hele 

måleperioden (1957-98), og viser at temperaturen i ablasjonssesongen 1998 var 

nesten l °C høyere enn gjennomsnittet. Til sammenligning var sommertemperaturen 

1O,8°C i 1997. 

I l lune - 30 September 

Daily mean values I (ablation season) 

I 1998 Mean 1957-97 I 

Air temperature Langfjordjøkelen (0C) I 5.9 
i 

Air temperature Loppa (0C) i 10.7 9.8 I 
Temperature-gradient LoppaILangfj . eCIlOO m) 

I 
1.8 I 

TabelIS 
Døgnmiddeltemperatur ved Langfjordjøkelen (ca 270 moh.) og Loppa (10 moh.) i perioden 1. juni -30. september 
1998. 

I figur 13 er døgnmiddelvariasjonene i perioden fra 1. oktober 1997 til og med 30. 

september 1998 framstilt grafisk. Perioden fra 1. oktober til 30. september er valgt 

fordi den omfatter tilnærmet ett massebalanseår. For stasjonen ved Langfjordjøkelen 

mangler det data fra oktober, november og mesteparten av desember, mens 

måleserien fra Loppa har målebrudd i månedsskiftet juli-august. 

--Langfjo rdje ke len (211.4) air tem peratu re. daily m ean values 

--Lo ppa (92700) air tem perature . da ily m ean values 
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Figur 13 
Døgnmiddelvariasjoner for lufttemperaturen målt ved Langfjordjøkelen (270 moh.) og Loppa (10 moh.) i perioden 
fra oktober 1997 til og med september 1998. 
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4. Kostnader 

Tabellen nedenfor viser en oppstilling av budsjetterte og virkelige kostnader for 

prosjektet. Trykking av brekart er ennå ikke utført. Det vil bli gjort i løpet av første 

halvdel av 1999. Kostnadene vil beløpe seg til ca 20 000 kr. 

j 

I I 
! Finansiering Aktivitet i Budsjett Kostnader j 

I I ! 
! FoU-midler 

, 
HB-midler i ! I 

Reiseregninger i 40000 I 39500 I I 39500 I 

! 
Feltarbeid I 26600 I 19900 

I I 5600 14300 

I 
I : 

I 
! 

Kontorarbeid 41300 37800 I j 30000 7800 
I 

i Helikopter ! 30000 I 27500 I 27500 ! 
i I I i Leiebil ! 5000 I 2400 l 2400 j i I I 

Trykking brekart i 20000 20000 
I 

I 20000 I I j I 

Totale kostnader 
I 

162900 I 147100 
I 

I 125000 22100 I 

I 
, 

I l 

23 



5. Referanser 
Andreassen, L.M. 

1998: Volumendringer på Jostefonn 1966-93. NVE Rapport nr 03 1998. 

Golden Software, Inc. USA. 

1995: SURFER for Windows. Vers ion 6 User's Guide. 

Haakensen, N. 

1986: Glacier mapping to confirm results from mass balance measurements. 

Meddelelse nr 08 1994 fra Hydrologisk avdeling, NVE. 

Kjøllmoen, B. 

1997: Volumendringer på Harbardsbreen 1966-96. NVE Rapport nr 06 1997. 

Norkart AlS. 

1994: Brukerhåndbok, Vesla Geonor, Kartsystemet. 

Paterson, W.S.B. 

1994: The Physics of Glaciers. 

østrem, G. & Brugman, M. 

1991: Mass balance measurements: a manual for field and office work. 

National Hydrology Research Institute Scientific Report, 4, Environment 

Canada, N.H.R.I., Saskatoon and Norwegian Water Resources and Energy 

Administration, Oslo. 

24 



Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Adresse : Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo 

Publikasjoner i Dokumentserien i 1999 
Nr. 1 Halfdan Benjaminsen: Georadarundersøkelser på Sundreøya, Ål kommune, Hallingdal 

Nr. 2 Bjarne Kjølimoen: Breundersøkelser på Langfjordjøkelen 1998 (24 s.) 



72026655 


