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Sammendrag
Kalvingen fra Austdalsbreenunder den første oppfyllingenvil ventelig
bli omlag ca 15 ganger større enn den årlige kalvingen 1 perioden
1966-84 da brefrontentrakk seg tilbake ca 100 m. Etter reguleringen
vil istransportenut i magasinet bli ca 4-5 ganger så stor som den
nåværende.Kalvingen i dagens situasjonforegår som ras fra brefronten.
Under den første oppfyllingenav magasinetvil relativtstore isfjell
brekke av og drive mot dammen. Etter reguleringenvil det foregå begge
typer kalving. Intensitetenblir ventelig størst på sensommeren.
Det mest sannsynligeforløpet blir dannelsen av en kalvingsbuktsom vil
stoppe før eller på en terskel ca 1 600 m innenfor dagens brefront
løpet av ca 20 år. Manøvreringenav magasinet bestemmer tilbakegangen
med mindre endrede vanntrykksforholdlangs bunnen av breen forårsaker
en dramatisk økning 1 brebevegelsen.Disse forhold vet man lite om 1
dag. Breens reaksjonerpå endring i de fysiske forholdenebør simuleres
med en dynamisk bremodell.
Kalving fra Sygneskardbreeni Kupvatnvil neppe endre seg vesentlig da
HRV blir lik dagens normalvannstand.Kalvingen vil skje som ras fra
brefrontensom vil stabilisereseller gå litt framover.
Bølgene som dannes når isblokkerraser fra brefrontene,blir større
etter reguleringenfordi fallhøydeog blokkstørrelseøker. Bølgehøyden
kan bli opp til 3 m i kalvingsområdeti.Austdalsvatn.
Adkomsten til Jostedalsbreenvia den sydlige ruten på Austdalsbreenvil
neppe Kunne opprettholdes,mens den nordlige må brukes med større
fors1ktighetpga, endring 1 grad1entog sprekkemønsterpå breoverflaten.
Ferdselsrutenopp Sygneskardbreenventes ikke å endre seg vesentlig.
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FORORD
Foreliggenderapport er et resultat av bestillingnr B-01/5228
fra Statkraft,der Brekontoretble bedt om å komme med en
uttalelse om breforholdeneved Austdalsbreenog Sygneskardbreen
etter utbygging av Jostedalsvassdraget.
Før noen uttalelsekunne gis var det nødvendig å kjenne breens
dybde i forhold til vannstandeni magasinene.Dette arbeid ble
etter kombinasjonmed andre bestillingerfra Statkraft et
omfattende arbeid som vil bli presenterti.egen rapport.
Det er under arbeidetmed denne rapportenblitt klart at det
foreliggerstor usikkerheti mulig utvikling av Austdalsbreen
etter regulering.
Konklusjonenei foreliggenderapport bygger hovedsakligpå skjønn
basert på tilgjengeligerfaring og kunnskap om bredynamikk.
Hovedarbeidetmed rapportener utført av førstehydrologErik
Roland. Den er imidlertidogså et resultat av innsats fra flere
personer innen Hydrologiskavdeling,som har deltatt i faglige
diskusjonereller gitt enkeltbidrag.
siv.ing. Bonsak Schieldrophar vuertengasjert i vurdering av
bølgedannelsen.

Oslo, oktober 1986

Arne Tollan
Avdelingsdirektør
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1.

INNLEDNING

1.1

Beskrivelseav re ulerin en
ved utbyggingenav Jostedalsvassdraget
i Luster kommune vil
vannstandeni Austdalsvatnbli regulertmellom kotene 1130 (LRV)
og 1200 (HRV). Austdalsbreener en østlig utløper av Jostedalsbreen som munner ut i den nordlige delen av Austdalsvatn (1157 m
o.h.).
Sygneskardbreensutløper mot øst (heretterkalt Sygneskardbreen)
ender 1 Kupvatn (1265 m o.h.). Etter utbyggingenvil vannstanden
det nordlige bassengetder brearmenkalver, bli regulertmellom
kote 1250 (LRV) og dagens normalvannstand(HRV).
Breenes beliggenheter vist i fig. 1.
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Fig. 1. Kart over området med bregrenser(etter
overflatetopografien)
og HRV for magasinene inntegnet.
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1.2

Beskrivelseav kalvin s rosessen
Kontinuitetsligningen
for en brefront kan skrives

c

= Q1

SdX/dt

hvor dX/dt er endringenav brefrontenstverrsnittprojisertpå et
plan normalt på x-aksen. Denne er horisontalog positiv i bevegelsesretningenmed x=0 der breens toppområdebegynner. S er arealet
av ovennevnte tversnittsprojeksjon.Q

er volumfluksen

(1stransporten)i x-retningentil brefrontenog Qc er volumfluksen av isfjellkalvingeni samme retning fra brefronten.Forholdene
Qi/S = v

og Qc/S = vc defineres som henholdsvismidlere
brebevegelseved fronten og kalvingshastighet.
Ovennevnte ligning
kan da skrives
vc = vi - dX/dt

(1.2)

hvor kalvingshastigheten
kan beregnesom brebevegelsenved fronten
og endringen i frontposisjoner kjent.
Ras fra en brefront inntreffernår smeltingunder vannflaten,
sammen med en økende ishastighetfra bunnen av breen og oppover
mot overflaten,forårsakerundermineringog overheng. Dette er
den mest vanlige formen for kalving der brefronten står på grunn
en 1nnsjø eller fjordarm.
Kalving fra en bre som følge av variasjoneri vannstanden,vil
inntreffenår deler av breen flyter.Få stigende vannstandvil
det dannes bunnsprekkerder breen begynner å flyte, og isEjell
kan brekke opp pga. oppdriften.Når vannstandensynker, vil de
deler av bretunga som fløt 1 likevektmed vannstandenkunne
brekke av. Eksemplerpå denne typen kalving har vi ved oppfylling
og tapping av bredemte sjøer hvor endringen i vannstand er av
samme størrelsesordensom i reguleringsmagas1nene.
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23/413
og CD er benyttet til beregningav istransport.
2.

KALVING I AUSTDALSVATN

2.1

Da ens situas on
Kart over nedre deler av Austdalsbreen,konstruertfra flybilder
målestokk 1: 6 000 tatt i 1984, viser at dagens kalvingsfronter ca
300 m bred og 15-20 m høy (maksimum),se Eig. 2 og 3. Med en beregnet brebevegelseved fronten på 20 m/år blir transportenav is ut
Austdalsvatnetca 150 000 m3/år (profilAB, fig. 2). I tillegg
har kalvingsfrontentrukket seg ca 100 m tilbake mellom
1966 og 1984, hvilket tilsvareren årlig kalving på ca 45 000 m3
om vi antar at kalvingsfrontenstverrsnitthar vært det samme i
de 18 årene. Totalt kalvisvolumblir ca 200 000 m3/år. Smelting
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Fig. 3. Sydlige del av Austdalsbreenskalvingsfrontfotografert
mot sydvest i september 1985. (Foto: Arne Smtrang, VHB.)

Fig. 4. Isfjell I Austdalsvatn fotograferti september 1985.
(Foto: Arne Smtrang, VHB.)
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av breis som følge av varmeutvekslingmed vatnet er inkludert.Det
presiseresat disse og senere anslag bare antyder størrelsesorden
siden beregningsgrunnlaget
foreløpiger sparsomt.
Kalvingen foregår som ras fra brefronten.størrelsenpå isblokkene
som raser ut

Austdalsvatneter vanskelig å beregne. Vurdert ut

fra ovennevnte flyfotoser de størsteav dagens isfjell i størrelse
8-10 x 10-12 meter og antageligca 10 m tykke, altså et volum på
ca 1 000 m3. Fig. 4 viser et mindre isfjell 1 vatnet sommeren
1985. Se også avsnitt 4.1.

2.2

Etter re ulerin en

2.2.1 Første gangs oppfylling
Arealet av Austdalsbreensoverflatesom ligger lavere enn kote 1200
(HRV) utgjør 0.12 km2 av breens totale areal på 11.6 km2. Dette
tilsvareret volum på ca 3-106m3 som vil brekke opp ved første
oppfylling t11 HRV, se fig. 2. I tillegg kommer antageligde delene
av breen hvor vanndypetblir over 90% av istykkelsen.Kalvingen
under oppfyllingenventes altså å bli omlag 15 ganger større enn
årlig kalving i perioden 1966-84.Kalvingenblir ventelig mest
1ntens i juli og første halvdel av august da stigningen1 vannstanden vanligvlser størst (se fig. 5). De største 1sfjellenevil
antagelig brekke av når oppEyllingennsrmer seg HRV. Brefrontenvil
trekke seg 200-300m tilbake.
Bretunga er gjennomsattav sprekker,og dette sprekkemønsterstyrer
kalvingen til en viss grad. Avstandenmellom sprekkene er 20-30
meter. Sprekkene går vanligvis 1kke dypere enn ca 30 m. Det vil
dermed være istykkelsensom avgjør om sannsynligbredde og lengde
på isfjellenevil tilsvare avstandenmellom sprekkene,eller om de
vil kunne bli større. På grunn av sprekkenehar det ikke vært
mulig å kjøre breradar nedenfor brekote 1200, slik at istykkelsen
ikke er godt nok kjent i dette området.
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Fig. 5. Karakteristiskestørrelserfor magasinfyllingen1
Austdalsvatn/Styggevatnmagasinet
(periode 1930-60).Det er
vist verdiene for maksimum, 90 persentil,øvre kvartil,
median, nedre kvartil, 10 persentilog minimm basert på
ukeverdieri simuleringsperioden.
(Etter Statskraftverkene,
1985.)
Ved reguleringenav Juklavatn i 1974 ble vannstandenhevet fra kote
1010 til 1060 (HRV). Fig. 6 viser fronten til Juklabreen (Nordre
Folgefonni)som kalver i magasinet umiddelbartetter første oppfylling. Et av de største isfjellenesom brakk av brefrontener
vist i fig. 7. Volumet er anslått til ca 5 000 m3.

2.2.2 Senere oppfyllinger
Kalvingen etter første gangs oppfyllinger beregnet ved å legge et
tverrsnitt litt ovenfor kote 1200 med en kalvingsfrontmed største
høyde på 15 m over HRV (profil CD, fig. 2). Brehastighetener
antatt til ca 20 miår. Dette gir en istransportut 1.magasinetpå
ca 700 000 m3/år, dvs. 4-5 ganger større enn den nåværende
transport.

9

Fig. 6, Juklabreensfront 17. oktober 1974 etter første oppfylling
av Juklavatn.Magasinet ble oppdemt 50 m og reguleres
mellom kotene 1060 (HRV) og 950 (LRV). (Foto: Vestlandsverkene)

Fig. 7. Et av isfjellenesom brakk av Juklabreens front under
første oppfylling av Juklavatn,fotografert 17. oktober
1974. Personen midt på bildet er målestokk. (Foto: Vestlandsverkene)
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Man har funnet empirisk at kalvingshastigheten
vc varierer
linemrtmed vanndypethw ved brefronten (Brown m.fl., 1982),
vc = c.h
1w

(2.3)

hvor c1 er en kalvingskoeffisient.
Verdiene er gjennomsnittfor
hele brefrontensbredde. Denne relasjonenvar den beste av flere
undersøkte for store breer som står på grunn og kalver i fjorder
Alaska.
En annen relasjonsom ga god korrelasjoner
vc = c.h
2w'

(2.4)

hvor vanndypet hw' er ved breens sentrale lengdeprofilved
fronten.Dersom vi antar at relasjonener gyldig også for norske
breer, kan endringen i frontposisjondX/dt bestemmes av uttrykket
dX/dt = vi - vc = vi - c2hw

(2.5)

For noen av dem viser forenkleteberegningerat verdier for
kalvingskoeffisienten
er c2-2-5 år-1. På Austdalsbreenser
c2 = 3 år-1 til å were en sannsynligverdi. Setter vi denne
og ishastighetenvi = 20 m/år inn i ligning (2.5) får vi følgende verdier for frontendringendX/dt når vanndypet hw varierer:
hw' = 10 m, dX/dt = - 10 m/år
hw' = 20 m, dx/dt
40 m/år
hw' = 40 m, dX/dt = -100 m/år
-

Antar vi at gjennomsnittligvanndybde 1 området mellom frontposisjonen etter første oppfylling til HEV og ytterste terskel er
30 m, får vi at det tar ca 20 år før brefrontennår terskelen.
Denne terskelen ligger 1 600 m innenfordagens frontposisjon.Se
fig. 8 og 9.
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Fig. 10.

Kalving i Møsevatn fra Møsebreen 14. september 1969.
Magasinet ble oppdemt 18 m i 1965 og reguleresmellom
kotene 873 (HRV) og 820 (LRV). BreErontens posisjon
1965 er vist med stiplet linje. (Foto: Sundhordland
Kraftlag.)

Oppgrunning mot terskelen vil imidlertidkunne redusere kalvingen.
Stabil frontposisjon(dx/dt = 0) fås ved vanndyp på hw' =
v/c2 = 7 m, hvilket synes rimelig da brefronten i dag rykker
tilbake og vanndypet er 10-12 m. For et framtidig vanndyp på 30 m
må brebevegelsenwere ca 90 m/år for å holde frontposisjonenuforandret. Brefrontensposisjon kan mao. styres av manøvreringenav
magasinet.
Så sant det ikke skjer noen dramatisk økning i brebevegelsenvil
brefronten kunne gå raskt tilbake. Dette er også erfaringenefra
andre oppdemningersom i Juklavatn og Møsevatn hvor brearmer av
henholdvis Nordre og Søndre Folgefonnikalver.
Oppfylling av magasinet vil foregå fra midten av mai til slutten av
september. Det må forventes kalving hele perioden, men muligens
mest intenst i siste del. Dette skyldes at brebevegelsener større
sommersesongenenn om vinteren. På den annen side vil breen
enkelte år kunne bevege seg fram over tørt land eller grunne
områder fra februar til juni (fig. 5). Dette gjør at mye is kan bli
tilgjengeligfor kalving når magasinet fylles. I tillegg til
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isblokkersom raser ned fra brefronten(Eig.10)vil relativt store
isfjell kunne brekke av de årene magasinetnår en høyere vannstand
enn året 1 forveien.
Hvorledes fremtidigeklimavariasjonerog vannstandsendringer
vil
påvirke breen kan man beregne med en dynamisk bremodell.En sl1k er
under utviklingpå Brekontoret.

2.2.3 Endrede vanntrykksforholdunder breen
Istykkelsenpå Austdalsbreenog omkringliggendebreområderble målt
med breradar våren 1986. Disse data er bearbeidet 1 løpet av
sommeren og et kart over bunntopografier under arbeid. Kartet
viser at fjellgrunnenunder store deler av Austdalsbreener lavere
enn HRV (kote 1200) i det fremtidigemagasin. Dette lavområdet
fortsetterover i nabobreen Stegholtbreenog har form av flere
bassengermed mellomliggendeterskler.Disse tersklene ligger nmr
HRV. Se f19.11.
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Som en kontroll av breradarenble det i august/septemberutført
boringer på en av tersklene.Disse undersøkelseneviste sannsynlige
fjellhøydersom ligger 6-25 meter over HRV. Dette er innenforbreradarkartetsusikkerhet.Boringene gir imidlertidingen garanti for
at det ikke kan finnes områder på terskelensom er lavere enn HRV.
Når vannstandenheves, vil vanntrykketlangs bunnen av breen øke.
Spørsmåleter hvor langt innover det økede vanntrykketvil forplante seg. I det internasjonaleglasiologiskefagmiljøeter det
fremkommetflere hypoteser på hvordan breen kan reagere.En av
disse går bl.a. ut på at breen, som følge av redusert friksjon i
den perioden magasinet fylles opp over dagens normalvannstand,kan
få en øket bevegelsesom vil føre den raskt framover i magasinet.
Dette vil isåfall resultere i ytterligereoppsprekkingog mer intens kalving.
Brekontorettror ikke det er sannsynligmed en så dramatiskutvikling, men vi kan heller ikke med vår nåværende kunnskap om bredynamikk helt avvise en slik hypotese.

3.

KALVING I KUPVATN

3.1

Da ens situas on
Arealet til Sygneskardbreener beregnet til 3.1 km2 ut fra overflatetopografien.I beregningeneav istransportenut i Kupvatn
anslås brebevegelsenved fronten til 10 m/år ved å sammenlignemed
hastighetsmålingerpå Vetledalsbreensom er en nmrliggende,vestlig
utløper av Jostedalsbreen.Ut fra vatnets dybdekart og topografisk
kart (målestokk1: 50 000) anslås istykkelsenpå bretunga gjennomsnittlig å vmre ca 15 m. Kalvingsfrontensbredde er ifølge kartet
ca 600 m. Dette gir en antatt istransportpå ca 90 000 m3/år.
Kalvingen foregår som ras fra breEronten.Formen på brefronten
viser at breen trekker seg tilbake eller er stabil.
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Kupvatnmagasinet(periode1930-60).Det er vist verdiene
for maksimum,90 persentil,øvre kvartil, median, nedre
kvartil, 10 persentilog minimum basert på ukeverdieri
simuleringsperioden.
(Etter Statskraftverkene,1985.)
3.2

Etter re ulerin en
Da HRV er lik dagens normalvannstand(fig.12)vil det ikke bli noen
oppbrekkingav bretunga.Senkning av vannet medfører en redusert
kalvingshastighet(og kalving) ifølge ligning (2.4). Derved vil
brefrontenstoppe sin tilbakegangeller bevege seg noe framover
magasinet hvis brebevegelsenikke avtar. Istransportenvil ventelig
fortsette å bli omtrent som i dagens situasjon.Ereen virker lite
aktiv, og det antas små endringer i brebevegelsen,dersom det ikke
blir forandringeri massebalansen.
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4.

BØLGER I MAGASINENESOM FØLGE AV KALVING

4.1

Da ens situas on
Det er gjort visuelle observasjonerav kalvingen i 1986.
OveringeniørJ. K. Halset i Statkraftskriver i et notat:
"Under måleoppdrag29. august 1986 la jeg fra meg båten innerst
Austdalsvatn1 bukta der Austdalsbreenkalver. Båten lå på motsatt
bredd ca 100 m fra fronten på breen og bak noen store steiner
(1-1.5 m høye). Mens jeg var inne på land og 700-800 m unna båten
kalvet breen. Jeg sto oppe i lia mot Kupvatn og hadde god utsikt
mot kalvingen og bukta der båten lå. Kalvingen forårsaketen brottsjø som gikk over halve bukta (ca 50 m) før bølgen "la seg". På
motsatt bredd skyllet vannet inn over land. Da jeg kom ned til
båten var denne slynget opp på en stor stein, ca 0.5 m over vannspeilet. Isklumpersom tidligere lå og fløt ved bredden,var
slynget 3-4 m inn over land. Enkelte var opp til 0.25 m3 store.
Etter fuktighetenpå et svaberg å bedømme hadde vannet skyllet
2-3 m høyere enn vannspeilet i Austdalsvatn".
StatshydrologArne Smtrang ved Brekontoret1.NVE beskriver forholdene ved brefrontenslik:
"Under tjenestereise

3.-9. september 1986 ble det benyttet båt

og foretatt målinger ved innløpet i Austdalsvatn.Under arbeidet
ble det observert isblokker (opptil 1 m3 store) som lå på land
ca 2 m over dawerendevannstand.Disse (rundt 20 stykker) samt en
del mindre 1sblokker lå i en avstand av 100 200 m utenfor fronten
-

til Austdalsbreen.Blokkene hadde ligget i vannet og blitt skylt på
land av bølger fra et kalvingsras.Kalving og bølger ble observert,
men da i mindre målestokk (bølgehøyde0.5 m). Når det gikk ras
(hver 2-3 time), ble blokkene knust og kastet mot hverandre i
vannet pga. bølgene".
Dagens kalving medfører altså betydeligeforstyrrelserlangs
strendene innerst i Austdalsvatnet.Rashyppighetenviser at all
ferdsel sommertidved brefrontener forbundetmed stor fare.
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4.2

Etter re ulerin en
Høyden på Austdalsbreen'skalvingsfrontvil etter reguleringen
være 60-70 m når vannstandener lavere enn kote 1150 og 10-20 m
på HRV. Sygneskardbreenskalvingsfronti Kupvatnet vil maksimalt
være ca 30 m når vannet er nedtappetog 10-15 m ved HRV. De
største fallhøydeneblir derfor i april og mai når magasineneer
nedtappet.På denne tiden av året er både brebevegelseog kalvingsintensitetenminst. Isblokkenesom raser ut vil kunne bli
større enn de nåværendepga. økningen i brefronteneshøyde.
I tabell 1 er det ført opp observasjonerav kalving som følge av
vannstandsendringer.
Erfaringenefra Griesgletscheri Sveits
viser at bølgene blir små, med amplituderpå mindre enn 0.2 m når
et større isfjell brekkes av under første gangs oppfyllingav
reguleringsmagasinet.
Bre

Barens

Ar

Ice

Cap

1969

(Canada)

Austerdalsisen

Isfjellstørrelse

26-30m

(lengde)

25-35m

(tykkelse)

1970

100m

(len9de)

1954

100m

(lengde)

Vannstandsendring

Bjedyp

Bølgehøyde

50

Noldsworth

2.08

57

Referanse

(1973)

'

65

Liest•1

(1956)

(Svartisen)

(1979)

Grlesgletscher

1966

(Sveits)

1966

3000-4000m3
150

000m3

21

0.1

29

0.2

maeber11

(1977)
'

(160x120x0m)

Tabell 1. Observertekalvinger fra brefronterpga. vannstandsendringer.
Ved utrasing av isblokkervil det dannes sjokkbølger.Observasjoner av slike er også gjort i Sveits (tabell 2). Vi ser at
bølgehøydenevariertemellom 0.5 m og 5 m målt 400-500m fra
isklippermed høyder på mellom 10-20 m og 70 m. Blokkstørrelsene
har vært 3 000-100 000 m3. Denne kalvingenhar foregått i
august - oktober.
En vurdering av disse observasjoneneog en beregning av de bølger
en større isblokk,som raser ut Era fronten til Austdalsbreen,
vil forårsake i magasinet,er utført nedenfor av siv.ing.Bonsak
Schieldrop (se også APPENDIX).
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Ar

Bre

Ieblokkvolum Isklippehøyde
3

sjødyp Bølgehøyde Bvstand Merkn.

m

a) Aletschgletscher

1908

70

(-100000)

40

400

4.85'

1908-13

(Mårjelenset)
0) SteIngletscber
Orubengletscher

'Max. bølgeheyde

160001

1956-60

10-20
25

5000

1973

3000

1974
1975

(-10)

4000

20
(.45)
10
_

500

0.5
3

60-100

1

Tabell 2. Observerteisblokkutrasingerfra brefronterog resulterende bølger 1 Sveits. Etter Haeberli (1977).
Tallene i parentes er beregnedeverdier av Schieldrop
(se kPPENDIX).
"Settes tyngepunktetsfallhøyde til 35 m, tettheten til
900 kg/m3, vanndypet til 45 m og isvolumettil 60 000 m3,
viser beregningenat den mest sannsynligestørste bølgehøyde
produsert ca 130 m fra kalvingsstedetvil were ca
Hmax = 2a=

3.0 m

max

(4.1)

hvor a er bølgeamplituden.
Allerede 1 en avstand på ca 600 m vil denne bølgen ha redusert
sin høyde til ca
H
600

0.7 m

.

I en avstand på ca 3 000 m ville bølgehøydenetter denne
forenkleteregningen,ha tapt seg til
H3000 - 0.14 m
Tar en med i betraktningat bølgen i første omgang sannsynligvis
vil skylle opp på og reflekteresfra motstående strand, vil
bølgehøydenreduseresvesentl1g hurtigereenn dette.
Utfra disse beregningeneskulle en derfor kunne konkludereat et
isvolum på 60 000 m3 med midlere fallhøyde (tyngdepunkt)på ca
35 m nok vil skape betrakteligeforstyrrelser1 kalvingsområdet
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og muligens skylle opp vertikalt på motståendestrand til en
høyde av 2-4 m, men neppe være merkbar utenfor dette området."

5.

IsFJELL I AUST0ALSVATN/STYGGEVATNMAGASINET

5.1

Smeltin av isf ell
I følge Iskontoret(VHI) er den midlere vanntemperaturenca 4°C i
sommersesongen.Dette kan imidlertidvariere mye fra år til år,
og en øket kalvisproduksjonvil kunne senke temperaturen.
Det finnes en rikholdiglitteraturom smelting av isfjell
havet. I følge Russel-Head (1980) er det liten forskjellpå
smeltingeni havvann og ferskvannved en temperaturpå 10°C, og
han påviser en smeltingpå 26 cm/døgn ved 4°C. Morgan & Budd
(1979) oppgir en smeltingpå 19 cm/døgn ved 4°C. Ved rolige
strøm- og vindforholdvil det kunne danne seg et lag med kaldere
vann nær isen, som vil bremse avsmeltingen.Bremålinger1 samme
høydenivå som Austdalsvatnviser at smeltingenpå den delen av
isfjelletsom er over vannflatenvil være 3-5 meter i løpet av en
sommer.
Ved beregning av smeltingenantar vi at isfjelleneer terningformet med lengde ho umiddelbartetter kalving. Volumet blir da
V -=h
0

3

0

(5.1)

Forholdetmellom isens tetthet (900 kg/m3) og vannets tetthet
(1000 kg/m3) medfører at ca 90% av isfjelletligger under vannflaten. For enkelthetsskyld regner vi at smeltingenover og
under vannet er den samme og at den er lik på alle seks sider.
Hvis vi antar at smelteintensiteten
K
som hver side utsettes
sm
for, er konstant, får vi følgendeuttrykk for isfjelletslengde
h(t) som funksjonav oppholdstident i magasinet:
h(t)=h -2K t
0
sm

(5.2)
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Herav får vi volumet:
v(t)= (h -2K t)3
o
sm

(5.3)

Likning (5.3) er grafisk illustert i fig.13 for eksemplenea) og
b) nedenfor.
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180
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katving.

Fig. 13. To modeller av volumreduksjonentil et terningformet
isfjell som er 64 000 m3 stort umiddelbartetter
kalving. Smelteintensitetener 0.1 m/døgn (A) og
0.2 m/døgn (B).

IsfjelleneslevetidT fåes ved å sette V(T) = 0 i likning (5.3)
som gir
T = 0.5 h /K
o sm

(5.4)

Levetiden blir altså halvparten av forholdetmellom lengdenetter
kalving og smelteintensiteten.
Noen talleksemplerer vist
nedenfor.
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ho = 40 m
K

SM

= 0.1 m/døgn

T = 200 døgn

ho = 40 m
K

SM

= 0.2 m/døgn

T = 100 døgn

ho = 20 m
K = 0.2 m/døgn
sm

5.2

T =

50 døgn

Isfielldrift
Isfjellenevil drive ut fra brefrontensom følge av vind og strøm.
Da ca. 90% av isfjelleneer under vann vil strømmen i vannet vmre
viktigst, men vinden vil kunne gi noe avdrift. Hovedstrømretningen
vil vmre fra breen mot dammen. Vinden vil periodeviswere dominert
av fallvind fra breen, og avvike fra •strømretningen.
Dette kan føre
til at isfjellenegrunnstøterlangs breddene,og blir forsinketi
sin drift.
De største isfjellenevil også kunne grunnstøtepå eidet mellom
Austdalsvatnog Styggevatn.Ved fullt magasin vil det imidlertid
være en 110 m bred passasje hvor dypet er ca 40 meter. Med dyp på
ca 30 meter vil bredden på passasjenøke til ca 250 meter. Relativt
store isfjell vil dermed kunne passere ut i Styggevatn.
Et uttrykk for isfjelletshastighetvid gjennom magasinet får vi
ved å sette
vid = s/t

(5.5)

hvor s er tilbakelagtdistanse og t er tiden etter kalving.
Hvis vi setter uttrykket for isfjelletslevetid (5.4) inn i (5.5)
får vi følgende formel for hastighetenisfjelletmå ha for å nå
demmningen før det smelter helt bort
vid = 2s K /h = 12 000 K /h
sm o
sm o

(5.6)

da s = 6 000 m er magasinets lengde etter oppfylling til HRV.
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De tidligere benyttede talleksemplergir følgende verdier:
vid = 30 m/døgn
vid = 60 m/døgn
vid =120 m/døgn
Dette er alle realistiskeverdier for isfjelldrift.I perioder
med sterk Vind og strøm vil hastighetenvrerebetydelig større.
Modellberegningeneviser at store isfjelletter all sannsynlighet
kan drive fram til dammen. Dette forsterkesved at de største
isfjellenekan ventes produsert i siste del av smeltesesongen,
men før isleggingen.Hvor store de eventueltvil vvereved ankomst
til damområdet,vil bestemmes av opprinneligstørrelse,smelteintensitetog drifthastighet.
Tidspunktetfor isleggingenpå magasinetvil ha betydning før
isfjelldriften.En sen isleggingmedfører at flere isfjell kan
drive ut i Styggevatnfør nedtappingenbegynner enn ved tidlig
islegging.

6.

ADKOMSTRUTERTIL JOSTEDALSEREEN

6.1

Austdalsbreen
De to rutene opp på Austdalsbreen(fig.14)vil endre karakter
avhengig av endringenei breen. Ved utvikling av en kalvingsbukt
vil innsiget av is mot denne etter noe tid føre til oppsprekkingav
den bakenforliggendebre. Langs land vil det antaglig i noe tid bli
liggende igjen en smal isrand som vil kunne medføre at oppgangenei
en periode blir forholdsvislite påvirket.
Etterhvertventes det tmidlertiddels oppsprekkingog dels bortsmelting av disse sidekanter.Dette vil føre til at en passasje
langs den sydlige oppgang vil måtte skje oppe i en bratt og antagelig rasfarlig fjellside.I praksis antar vi at ruten vil måtte
ansees som stengt.
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Fig. 14. Adkomstrutertil Jostedalsbreenvia Austdalsbreenog
Sygneskardbreen.
Den nordlige ruten vil ikke 1 samme grad bli direkte influertav
kalvingen,men endringer i brebevegelsenvil også her medføre
større oppsprekkingså lenge breen er ute av dynamisk likevekt.
Etter noe tid vil breen kunne innstilleseg på en ny likevektstilstandmed et sprekkmønsterforskjelligfra idag. Med en moderat
tilbakegangav breen antas det at ruten kan opprettholdes,men at
den vil kunne bli vesentlig vanskeligereenn dagens rute. Dersom
det skulle utvikle seg en større kalvingsbukt,vil oppsprekkingen
bli vesentlig større og ruten vil kunne bli meget vanskeligeller
umulig å benytte.
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6.2 B

eskardbreen

Ferdselrutenover selve breen blir neppe påvirket av reguleringen.
Brebevegelsensynes å være liten, og det blir ventelig bare minimale forandringeri kalvingsfrontensEorm og posisjon.Vi venter
derfor at den vanlige ruten opp denne breen vil kunne bli uforandret.
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APPENDIX
Austdalsbreen- Bøl er som føl e av kalvin i Austdalsvatn
v/siv.ing.Bonsak Schieldrop
En foreløpigvurderingav Eorholdeneer basert på følgende
materiale:
"Mbligeendringer i breforholdpå Austdalsbreen..."
rapport pr. 25/6-86 av E. Roland.
Kartblad 1418 I "Skridulaupen",M=1:50 000.
Dybdekart for Austdalsvatnog Styggevatn,Bloms
OppmålingA/S nr. 1101 - 1 og 2.
Fotokartover området Z8. BF088 og 089, m=1:1 000

1

VUrderin av verdier o

itt 1 tabell 2: Observerte

isblokkutrasiner fra brefronteno

resulterendebøl er i Sveits.

Det fremgår ikke av tabellenhvorvidt de oppgitte "bølgehøyder"
er virkelige bølgehøyder,alstå to ganger bølgeamplituden,eller
er målte oppskyllingshøyder(vertikale).
Betraktes tilfelleta), i tabell 2 ser man at maksimal bølgehøyde
perioden 1908-13 er gitt med 2 desimalersnøyaktighet.Jeg
finner det rimelig,å tro at dette tallet 4.85 m representerer
vertikalt målt oppskyllingshøydeog ikke bølgehøydeselv. Godtar
en at dette ble målt ca 400 m fra kalvingsstedet,gir vanlig
beregningsmetode(slingerlandand Voights, 1979) at isvolumetmå
ha vmrt av størresesorden

V = 100 000 m3

Jeg har da antatt at oppskyllingshøydenhar vært ca 3 ganger
bølgehøyden,dvs. 6 ganger amplituden,dvs.

2

a = 4.85/6 = 0.81 m
Normalt regnes at bølgehøydenavtar som 1/x, med x som avstand
Era rasstedet,og at bølgeformenoppstår ca 3 d = 120 m fra samme
sted; d er vanndybden.De opprinneligebølgene skulle etter dette
ha hatt en amplitudepå:
ao = 0.81 (10/3) = 2.70 m
hvor 10 = 400/d og 3 = 120 d. Hvis tallet 4.85 m virkelig representerte bølgehøydenselv, ville rasvolumetetter samme beregning
ha vært på
V' = 4.105 - 5.105m3
Ut fra de data som foreliggerer det umulig å avgjøre hva de
4.85 m egentlig representerer,men den oppgitte nøyaktighet
antyder at det er oppskyllingensom er målt.
For tilfelle b) blir tilsvarendetall hhv. V = 16 000 m3 og
V'= 75 000 m3. Gruben-breen,tilfellec), vil med de Oppgitte
tall og

3 m tolket som oppskyllingshøyde,forlange en vanndybde

på 15 m, mens tilfelled) beregningsmessigkunne ha funnet sted
med tyngdepunktetsfallhøyde på 5 m, dvs. 10 m isklippehøyde.

2

Utrasin av en stor isblokk fra Austdalsbreen
Settes i det foreliggendetilfelle tyngdepunktesfallhøydetil
35 m, tettheten til 900 kg/m3, vanndypet til ca 45 m og et
antatt isvolum til 60 000 m3, viser beregningenat den mest
sannsynligestørste bølgehøydeprodusertca 130 m fra rasstedet
(kalvingstedet)vil være ca
Hmax =2amax = 3.0 m
Allerede 1 en avstand på ca 600 m vil denne bølgen ha redusert
sin høyde til ca

3

H

600

0.7 m

I en avstand på ca 3 000 m ville bølgehøydeetter denne
forenkledeberegningen,ha tapt seg til
11
3

000

- 0.14 m

Tar en med 1 betraktningat bølgen i første omgang sannsynligvis
vil skylle opp på og reflekteresfra motstående strand, vil
bølgehøydenreduseresvesentlig hurtigere enn dette.
Utfra disse beregningeneskulle en derfor kunne konkludereat et
isvolum på 60 000 m3 og fallhøyde (tyngdepunkt)på ca 35 m nok
vil skape betrakteligeforstyrrelseri kalvingsområdetselv og
muligens skylle opp vertikalt på motående strand til høyde av
2-4 m, men neppe være merkbar utenfor dette området.

3

Vurderin av et muli vasstandss ran /solitærbøle som føl e av
brebevegelse.
For å få en viss idé om hvor store isvolum som må til Eor å skape
en "sjokkbølge"dvs, et vasstandssprang,kan en bruke følgende
forenkledemodell (H.Rouse,1961).

C+OL

ci

trT1C4..6SC.

1.7avun
s\--et
vx,c2\

En skilleveggbeveger seg innover i stilleståendevann og skyver
vannet foran seg. Skilleveggenshastigheter v. Dette resulterer

1.en front, et vasstandssprang,som forplanterseg med en
hastighet c.
Frontens hastighetkan beregnes etter følgende formel

4

c = (gd)1/2(1/2((d+a)/d)((2d+a)/d)1/2
Sammenhengenmellom hastighetenev og c er dessuten gitt ved
relasjonen

v = ca/(d+a)

Antar en at vanndypet er d = 45 m og overhøyden a = 3 m gir dette
at
c = 22 m/s

og v = 1.4 m/s

Isvolum pr. breddeenhetunder ny vannstand (se figur) som ville
måtte trenge seg fram pr. sekund ville derfor were lik
Q/B = v(a+d) = 66 m3/ms
For at dette skulle inntreffemåtte vannet ikke kunne strømme
tilbake på sidene og bredden måtte følgeligvmre av størrelsesorden B = 1 000 m, dvs. at
= 66 000 m3/s
Et tverrsnittav vannet vil tilnærmetvccretrapesformetslik at
den antatte dybden d = 45 m bare vil gjelde ca 300-400 m midt på.
Volumstrømmenvil følgeligvmre nce mindre, både pga. dybden og
fordi dybden 1 seg selv påvirker forplantningshastigheten.
Tallet
ovenfor må derfor kun taes som et uttrykk for størrelsesorden.
Det en imidlertidkan si er at en slik bølge, dvs. overhøyde
a = 3 m, ville kreve en kalving hvert sekund av samme størrelsesorden som det som isvolum benyttet under pkt. 1 i beregningene
ovenfor.
Resultatet antyder for øvrig kvalitativthvilke følger en utglidning av selve ismassenvil kunne

fa.

5

Det er kjent at hvis forholdet (a+d)/der vesentlig mindre enn
to, altså
(a+d)/d«2
vil spranget antydet på figuren ovenfor raskt bli bølgeformetog
forplanteseg utover som bølger som figurenher antyder.

å

Med så knapp tidsfristsom den som er satt for disse betraktninger er det kun mulig å antyde størrelsesordenog omtrentligforløp resultateneav en kalving av den antydede størrelsevil få.
En nøyaktigereundersøkelsevil kreve en numerisk behandlingav

hele forløpet. En slik regnemodeller utviklet bl.a. av Bjørn
Gjevik og Geir Pedersen ved MatematiskInstitutt,avd. B, ved
Universiteteti Oslo.
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