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Omslagsbilde 

Nigardsbreen er en av de mest kjente utløperne fra Jostedalsbreen. Den har smeltet sterkt tilbake i 
vil.rt 1I.rhundre. Sil. sent som i 1936 dekket breen hele Nigardsvannet, som ses i forgrunnen. I dag er 
brefronten mer enn 2 km lenger tilbake enn i 1936. Bildet er tatt svært tidlig pil. morgenen før 
solen har fil.tt makt og fil.tt i gang den katabatiske vinden (fallvinden) nedover bretungen som alltid 
lager bølger pil. vannet en klar sommerdag. Foto: Nils Haakensen 

Nigardsbreen is ane of the best known outlet glaciers from the Jostedalsbreen icecap. In 1936 the 
glacier totally covered the Lake Nigardsvann in the fo reg round. Since then it has retreated more 
than 2 km to its present position. The photo is taken very early in the morning before the catabatic 
wind (fall wind) roughens the lake surface. Photo: Nils Haakensen 
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Resultatene fra NVEs glasiologiske undersøkelser i 1992 og 1993 er samlet i en rapport. Hoveddelen 
av rapporten omhandler massebalanseundersøkelser. 1992 var et år med stor vinterbalanse og liten 
sommerbalanse over hele landet. Bortsett fra breene i Jotunheimen hadde alle andre breer et betydelig 
masseoverskudd. I 1993 var det også relativt stor vinterbalanse på de fleste breer og en tildels 
rekordliten sommerbalanse. Resultatet ble overskudd på alle breer, tildels betydelig. Resultatet av 
hastighetsmålinger for 5 breer er presentert. Undersøkelsene av Baklibreen viser at det er stor fare for 
ras. Videre er det presentert resultater fra breradarmålinger på Engabreen og Svalbard. Utfra kartleg
ging i 1960 og 1993 er Storsteinsfjellbreens volumendring beregnet. På den tiden har breen hatt et 
massetap på 17 mill. m3 eller 2.7 m vannekvivalenter. Et nykonstruert brekart over Nigardsbreen er 
beskrevet og følger rapporten som vedlegg. 

ABSTRACT 

The results from glaciological investigations performed by NVE in 1992 and 1993 are presented in this 
report. The main part of it concems mass balanee investigations. For both years alm ost all glaciers 
showed a high winter balanee and a low summer balance, and accordingly the net balanee showed a 
substantial surplus especially for the maritime glaeiers. The results are presented in tables and 
diagrams, which have extended English captions. In addition results from glacier velocity measure
ments on 5 glaciers and radar investigations on two glaciers are presented. On Storsteinsfjellbreen the 
net balanee between two glacier mappings (1960 and 1993) is calculated from the maps, and resulted 
in a mass deficit amounting to 2.7 m water eq. A new glacier map of Nigardsbreen is enclosed. The 
map is described in the report. Finally, there is a short English summary. 
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FORORD 

Foreliggende rapport er en ny utgave i serien "Glasiologiske 
undersøkelser i Norge 19 .. " som har utkommet hvert år siden 
1963. De siste årene har to års målinger vært samlet i en 
rapport. 

Denne publikasjonen er utarbeidet på grunnlag aven rekke 
notater om forskjellige undersøkelser på de enkelte breene. 
Hoveddelen av rapporten omhandler massebalansemålingene, men 
også hastighetsmålinger og andre glasiologiske undersøkelser 
blir presentert. 

Det meste av undersøkelsene er bestilt av eksterne oppdrags
givere, og er tidligere utgitt som notater til disse. 

Hensikten med rapporten er å gi en fullstendig presentasjon av 
undersøkelser og beregninger som Seksjon Bre og Snø har utført 
i 1992 og 1993. Det er forsøkt å få innholdet så ensartet som 
mulig, til tross for de forskjellige bidragenes ulike 
utseende. De er jo skrevet av forskjellige forfattere og med 
ulike siktemål. Forfatterne har hatt det faglige ansvaret for 
innholdet i de enkelte kapitlene. Feltarbeidet og beregningene 
er resultat av samarbeid mellom ansatte ved Seksjon Bre og 
Snø. 

I likhet med tidligere år er således rapporten et resultat av 
et godt samarbeid mellom en rekke personer ved Seksjon Bre og 
Snø, både i felt og på kontoret. 

Oslo, april 1995 

6~_r~tk~s 
Gunnar Atterås 

fung.seksjonssjef 
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MASSEBALANSEUNDERSØKELSER I NORGE I 1992 OG 1993 

INNLEDNING 

I årene 1992 og 1993 ble det utført massebalansemålinger på 
tilsammen 13 norske breer - 7 i Sør-Norge og 6 i Nord-Norge. 
Breenes beliggenhet er vist på fig. 1. 
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på Storbreen i Jotunheimen ble målingene utført av Norsk 
Polarinstitutt, og på Okstindbreen i Nordland er det Geologisk 
Institut ved Universitetet i Aarhus som står for utføringen av 
målingene. Alle andre målinger utføres av NVE. 

Flere av breene har etterhvert fått lange måleserier. Bortsett 
fra Austdalsbreen, har alle de undersøkte breene i Sør-Norge 
sammenhengende måleserie på 30 år eller mer. Storbreen ble i 
1993 målt for 45. gang. 

Mange av undersøkelsene ble igangsatt og blir fremdeles drevet 
pga. vannkraftutbygging i breenes nedslagsfelt, f.eks. i 
Jostedalen og i Svartisen-området. Målingene i Jotunheimen er 
av mer forvaltningsmessig karakter. 

På Ålfotbreen i Nordfjord fortsettes målingene som har pågått 
i 31 år. Disse målingene betales av Sogn og Fjordane Energi
verk. 

Målingene på Nigardsbreen, som har pågått siden 1962, er 
konsesjonspålagt Leirdøla Kraftverk og betales av Statkraft. 
Statkraft finansierer også målingene på Austdalsbreen som ble 
startet i forbindelse med Jostedalsutbyggingen og oppdemmingen 
av Styggevann/Austdalsvann. 

På Hardangerjøkulen utføres undersøkelsene på den største av 
utløperne, Rembesdalsskåkje, som drenerer vestover til Sima
dalen. Målingene, som har pågått i 31 år, er konsesjonspålagt 
Eidfjordanleggene og betales av Statkraft. 

I Jotunheimen startet Norsk Polarinstitutt massebalansemålin
ger på Storbreen i 1949. Måleserien derfra er den lengste i 
Norge. På Hellstugubreen og Gråsubreen ble undersøkelsene 
startet i 1962 som hovedfagsstudier. Målingene ble overtatt og 
utføres nå av NVE som ren forvaltning. 

På Austre Okstindbreen, som ligger litt sør og øst for Svart
isen nær vannskillet mot Sverige, har Geologisk Institut ved 
Aarhus Universitet drevet forskjellige undersøkelser siden 
1987. Det er bl.a. gjort omfattende massebalansemålinger. Da 
NVE i 1991 fikk bestilling av Ranaverkene på 5 års masse
balansemålinger på breen, var det naturlig å få i stand en 
avtale om å overlate det praktiske arbeidet til Aarhus Univer
sitet. Kapittelet om Okstindbreen er et sammendrag av deres 
rapport. 
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14 E. Greenwich 

Kart som viser beliggenheten til breene der det utføres masse
balansemålinger. På Spørteggbreen ble målingene avsluttet i 1991. 
På de andre breene har målingene fortsatt i 1992 og 1993. 

Location map showing Norwegian glaeiers where mass balanee 
investigations were performed in 1992 and 1993. An exception is 
Spørteggbreen where the investigations were finished in 1991. 
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I Svartisen-området utføres det målinger på tre breer; 
Engabreen, Svartisheibreen og Trollbergdalsbreen. På alle 
disse breene finansieres målingene av Statkraft i forbindelse 
med kraftutbyggingen i området. Den lengste måleserien i Nord
Norge er fra Engabreen, der det er målt i 24 år. på Svartis
heibreen startet målingene i 1988. på Trollbergdalsbreen i 
Beiarn ble det gjort massebalansemålinger i årene 1970-75, og 
målingene ble gjenopptatt i 1990. 
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På Storsteinsfjellbreen i Skjomen ble det utført massebalanse
målinger i årene 1964-68 i forbindelse med planlagt kraftut
bygging i området. Disse målingene ble gjenopptatt i 1991 og 
skal i første omgang pågå en 5 års periode. De gjenopptatte 
målingene på Storsteinsfjellbreen gir muligheter for å sammen
ligne de glasiologiske forholdene ved Svartisen med forholdene 
i Skjomen. Målingene betales av Statkraft. 

På Langfjordjøkulen på grensen mellom Troms og Finnmark fort
satte massebalansemålingene som startet i 1989. Det har inntil 
nå vært svært liten kunnskap om forholdene på breene lengst 
nord i landet og korrelasjon mellom disse og breene i Nord
land. Dette var et viktig argument for å starte målinger på 
Langfjordjøkulen i 1989. Målingene finansieres av NVE med til
skudd fra Konsesjonsavgiftsfondet. Pga. avstand og tilgjenge
lighet blir disse målingene relativt kostbare. 

I det etterfølgende refereres samtlige massebalansemålinger på 
norske breer i årene 1992 og 1993. For hver enkelt bre er 
massebalansen oppgitt i vannekvivalenter for hvert høydeinter
vall presentert i tabell. på den måten kan resultatene fra 
forskjellige breer lett sammenlignes. For bruk til hydrologis
ke beregninger er også resultatene angitt som spesifikke 
avløpstall. Videre er resultatene fremstilt på diagramform som 
viser vinter-, sommer- og nettobalansens variasjon med høyden. 
Alle diagrammene har samme forhold mellom enhetene på x- og y
aksen slik at nettobalansekurven for de forskjellige breene 
lett kan sammenlignes. 

Vassdragsnummeret ifølge NVEs vassdragsregister REGINE er for 
hver bre oppgitt i innholdsfortegnelsen og i overskriften. 

Til slutt er det laget et sammendrag av årets målinger. Der er 
alle årets massebalanser fremstilt i en samletabell og sammen
lignet prosentvis med middelverdien for måleserien. 

Værforholdene i balanseåret 1991-92 

Dette året ble et nytt år preget av vestavær og stor akku
mulasjon - spesielt på de mest maritime breene. 

Balanseåret startet med en svært normal september både i nord 
og syd. Det innebar at akkumulasjonen startet på alle breene 
unntatt Ålfotbreen i løpet måneden. 

Oktober hadde svært lite nedbør over hele landet. Bare den 



aller nordligste delen av landet (0ksfjordjøkulen) hadde 
omtrent normal nedbørmengde. 

I november startet en periode som ble dominert av kraftig 
lavtrykksaktivitet og sterk vind mellom syd og vest og store 
nedbørmengder over det meste av landet. Denne situasjonen 
varte mer eller mindre sammenhengende frem til utgangen av 
mars. I denne perioden hadde de fleste breområdene i Syd-Norge 
over 200% av normal nedbørmengde. Bare i de østlige fjellområ
dene var nedbørmengdene mer normale. I Nordland var ikke for
holdene fullt så ekstreme, men også her var nedbøren i breom
rådene langt over normalt - stedvis opp mot 200%. Helt i nord 
(på 0ksfjordjøkulen) var imidlertid nedbøren under normalt i 
februar og mars. Spesielt i januar og februar var det til 
tider svært høye temperaturer over hele landet med nedbør som 
regn høyt til fjells. Derfor ble snøens tetthet større enn 
normalt på mange breer. 

Etter en normal april måned over hele landet kom varmen midt i 
mai, og smeltingen startet på breene. Resten av mai og juni 
var betydelig (2-4°) varmere enn normalt med stor avsmelting. 
Juli og august ble imidlertid relativt kalde - spesielt i Syd
Norge der temperaturen i fjellområdene var opp til 2-3° kalde
re enn normalt. Det medførte svært liten smelting i juli og 
august. Også Nord-Norge hadde temperatur under normalt. 

Den uvanlige vinteren førte til en akkumulasjon høyt over 
normalt på de mest maritime breene. På de mest kontinentale 
breene i Jotunheimen var akkumulasjonen nær normalt. Også i 
Nordland var akkumulasjonen over normalt, forholdsvis størst 
på de mest maritime breene. 

Sommeren sett under ett ble kaldere enn normalt. Dessuten 
medførte den store vinterbalansen at det var gjenliggende snø 
over størsteparten av breene det meste av sommeren. Dette 
medførte at albedoen var større enn normalt, hvilket igjen 
ytterligere reduserte avsmeltingen. 

6 
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ÅLFOTBREEN 1992 (086.6C1B) 

Feltarbeid 

I løpet av 1992 ble Ålfotbreen besøkt 3 ganger. Det ble ikke 
gjort noe vinterbesøk, og alle stakene var nedsnødd ved akku
mulasjonsmålingene som ble gjort 22.-26. april. Det ble gjort 
ca 60 sonderinger på den vestre delen av breen (den delen som 
drenerer til Breelven). Tetthetsprøve ble tatt ned til 8.10 m. 
Midlere tetthet ble målt til 0.51 g/em3 • I tillegg ble det 
gjort ca 25 sonderinger på den østre nabobreen (også kalt 
Hansebreen) . Sonderingsforholdene var til dels svært vanskeli
ge på breens øvre deler (over 1250 m o.h.) I og sommer
overflaten lot seg heller ikke definere med kjerneboring. 
Under dette nivå var det stort sett enkelt å kjenne sommer
overflaten. Snødypet varierte mellom 7 og 13 m. Svært mange 
sonderinger lå mellom 10 og 11 m. På Hansebreen var det noe 
mindre snø. Det ble satt ut 9 ablasjonsstaker, derav 2 på 
Hansebreen. 

Neste besøk var 23. juli. Stakene var da blitt 3-4 m lenger 
siden akkumulasjonsmålingen. Tårnet på toppen samt 6 andre 
staker var dukket frem. Tre av disse var på Hansebreen. Disse 
ble brukt til korreksjon av akkumulasjonsmålingene i de områ
dene sonderingsforholdene hadde vært meget usikre. Som tidli
gere år viste stakene på Hansebreen seg meget nyttige. Værfor
holdene her er noe bedre, og stakene har ikke så lett for å 
bøyes ned. 

ÅLFOTBREEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B, b, Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m IIs-km2 106m3 m Its-km2 106m3 m 

1350-1380 0.274 1.59 5.80 184 0.66 2.40 76 0.93 3.40 
1300-1350 1.015 6.17 6.08 193 2.68 2.64 84 3.49 3.44 
1250-1300 0.811 4.91 6.06 192 2.30 2.83 90 2.62 3.23 

1200-1250 0.765 4.48 5.85 186 2.27 2.97 94 2.20 2.88 

1150-1200 0.649 3.47 5.34 169 2.10 3.24 103 1.36 2.10 

1100-1150 0.553 2.73 4.94 157 2.09 3.78 120 0.64 1.16 

1050-1100 0.356 1.55 4.36 138 1.42 3.98 126 0.14 0.38 
1000-1050 0.216 0.83 3.83 121 0.95 4.40 140 -0.12 -0.57 

950-1000 0.125 0.45 3.60 114 0.60 4.78 152 -0.15 -1.18 

900-950 0.047 0.18 3.84 122 0.25 5.32 169 -0.07 -1.48 

870-900 0.004 0.02 4.15 132 0.02 5.55 176 -0.01 -1.40 

870-1380 4.815 26.38 5.48 174 15.34 3.19 101 11.04 2.29 

Tabell 1 Vinter-, sommer- og nettobalansen for Ålfotbreen 1992 for hvert 50 
m høydeintervall samt arealfordeling for de ulike høydeintervall. 

Winter, summer and net balance, and area distribution for Ålfoten 
at 50 m height intervals. 

IIs-km2 

108 
109 

102 

91 
67 

37 

12 
-18 

-37 

-47 

-44 

73 
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Fig. 2 Massebalansediagram for Alfotbreen 1992. Figuren viser variasjonen 
av vinter-, sommer- og nettobalansen med høyden. samt breens 
arealfordeling og arealverdier av nettobalansen i hvert 50 m 
høydeintervall. Nettobalansekurven viser at breens likevektslinje 
lå relativt lavt (1055 m o.h.), og at det er meget små områder som 
har negativ nettobalanse. 

Mass balanee diagram for Alfotbreen (the north facing part) 1992 
indicating winter, summer and net balance, volume of net balance, 
and area distribution for 50 m height intervals. The glaeier is 
extremely maritime. In spite of almost normal summer balanee the 
high winter balanee (152% of the average) resulted in the most 
positive net balanee ever measured, amounting to 2.29 m water 
equivalent. The ELA is 1055 m a.s.l. which means that AAR is 91%. 

Minimumsrnålingene ble utført 27.-29. oktober. Av årets snØ lå 
det igjen 5-6 meter øverst på breen. Bare på enkelte områder 
under 1000 m o.h. var all snøen smeltet. På Hansebreen var 
større områder under 1100 m avsmeltet. Ved minimumsrnålingene 
var det kommet bortimot 1 m snø øverst på breen og 0-10 cm 
nederst. 

Resultater 

Vinterbalansen ble beregnet til 5.48 m vannekvivalenter (26.4 
mill m3 ) på den delen av breen som drenerer til Breelven (4.82 
km2 ). Det er 152% av midlere vinterbalanse i de 30 årene målin
gene på Ålfotbreen har pågått. Bare i 1990 er det målt større 
vinterbalanse. 

Sommerbalansen er beregnet til 3.19 m vannekvivalenter eller 
15.4 mill m3 • Det er 96% av midlere sommerbalanse. Nettobalan-



sen ble dermed +2.29 m vannekvivalenter eller 11.0 mill m3 

vann. Det vil si at 42% av årets akkumulasjon ble liggende 
igjen på breen. Sammen med 1989 er årets overskudd det største 
som er målt i løpet av 30 år. Midlere nettobalanse i denne 
perioden er +0.30 m vannekvivalenter. 

Årets likevektslinje lå på 1055 m o.h., og det er ca 170 m 
lavere enn et år som breen er l likevekt (se fig. 2). 

I løpet av de 30 årene målingene har pågått, har Ålfotbreen 
hatt et akkumulert overskudd på 52 mill m3 vann eller nesten 
11 m vannekvivalenter, og av dette er 75% skjedd i løpet av de 
siste 4 år. 

Ålfotbreen har et svært maritimt klima, og nettobalansen der 
er derfor mer beroende på vinterakkumulasjonen der enn på 
breer med mer kontinentalt klima. De tre årene med størst målt 
akkumulasjon har alle vært i løpet av de siste 4 år. 

9 
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HANSEBREEN 1992 (086.6E) 

De spredte målingene som ble gjort på Hansebreen (nabobreen 
til Ålfotbreen mot øst) viste en vinterbalanse på 4.41 m (14.6 
mill m3

) som er nesten 20% mindre enn på Ålfotbreen. Den store 
forskjellen mellom de to nabobreene kan til dels forklares med 
en meget bratt nedbørgradient mot vest. En annen forklaring 
kan være at den vestlige delen har en mye større vindtransport 
av snø fra de delene av Ålfotbreen som ligger syd for vann
skillet. Også tidligere er det registrert en slik forskjell. 
Spesielt i et år som 1992 med svært mye vind vil forskjellen 
bli stor. 

Sornrnerbalansen for Hansebreen er beregnet til 3.43 m vann 
(11.4 mill. m3

), og nettobalansen blir med dette +0.97 m vann
ekvivalenter. Også tidligere har sornrnerbalansen på Hansebreen 
vært større enn på Ålfotbreen. Dette må forklares i forskjel
len på de to breenes middelhøyde. Mens Hansebreens middelhøyde 
er på 1155 m o.h., har den vestre delen av Ålfotbreen, som 
drenerer til Åskåravann, en middelhøyde på 1230 m o.h. 

Likevektslinjen for Hansebreen lå på 1125 m o.h. (se fig. 3), 
og det er rundt 70 m lavere enn på Ålfoten vest. 

HANSEBREEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m I/s-km2 106m3 m I/s-km 2 106m3 m 

1300-1320 0.1 22 0.70 5.75 182 0.34 2.75 87 0.37 3.00 
1250-1300 0.504 2.88 5.72 181 1.46 2.89 92 1.43 2.83 

1200-1250 0.550 3.12 5.68 180 1.73 3.15 100 1.39 2.53 

1150-1200 0.541 2.49 4.60 146 1.82 3.37 107 0.67 1.23 

1100-1150 0.722 2.57 3.56 113 2.60 3.60 114 -0.03 -0.Q4 

1050-1100 0.427 1.32 3.10 98 1.56 3.66 116 -0.24 -0 .56 

1000-1050 0.259 0.83 3.20 101 1.02 3.95 125 -0.1 9 -0.75 

950-1000 0.158 0.57 3.58 114 0.69 4.36 .138 -0.12 -0.78 

925-950 0.040 0.16 3.90 124 0.18 4.57 145 -0.03 -0.67 

925-1320 3.323 14.64 4.41 140 11.40 3.43 109 3.24 0.98 

Tabell 2 Vinter- , sommer- og nettobalansen for Hansebreen i 1992 for hvert 
50 m høydeintervall samt arealet i de forskjellige høydeintervall 

Winter, summer and net balanee for Hansebreen (the easterly 
neighbour glaeier to Alfotbreen) at 50 m height intervals. 
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Massebalansediagram for Hansebreen som viser variasjonen av 
vinter-, sommer- og nettobalansen og breens arealfordeling og 
arealverdier av nettobalansen i hvert 50 m høydeintervall. Netto
balansekurven viser at likevektslinjen lå 1125 m o.h. Også på 
Hansebreen er det forholdsvis små områder med negativ nettobalan
se. 

Mass balanee diagram for Hansebreen 1992 indicating winter, summer 
and net balanee as well as volume of net balance, and area 
distribution at 50 m height intervals. Hansebreen is the eastern 
part of Alfotbreen and adjacent to the glaeier shown in Fig. 2. 

Comparisons between Alfotbreen and Hansebreen (both are north 
facing parts of the Alfotbreen ieeeap) indicate a considerable 
difference between the two glaeiers. The accumulation at Alfot
breen is 25% higher than at Hansebreen. The explanation is likely 
to be wind drift. A big part of the accumulation at Alfotbreen is 
snow that is transported by the prevailing south westerly winds 
from the southern part of the ieeeap. Higher summer balanee at 
Hansebreen is due to lower mean elevation. The net balanee at 
Hansebreen was +0.98 m w.eq. and the ELA was 1125 m a.s.l. (75 m 
higher than Alfotbreen) and AAR is 63%. 
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NIGARDSBREEN 1992 (076.EZ) 

Feltarbeid 

Breen ble besøkt første gang den 17. februar. Tre målestaker 
ble funnet, og de viste at det da var kommet rundt 7 m snø på 
breens høyeste områder og vel 4 meter ved Steinrnannen (1630 m 
o.h. ) 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 26.-29. april. Sommerov er
flaten var svært vanskelig å påvise på breens øvre deler (over 
ca 1600 m o.h.), enda to tårn på hhv. ca 1800 og 1700 m o.h. 
samt en stake på Steinrnannen (1630 m o.h.) hadde overlevet 
vinteren. Disse tre målepunktene er det viktigste grunnlaget 
for beregningen av akkumulasjonen. Ved de to tårnene ble det 
målt mellom 8 og 9 m snø, og ved Steinmannen var snødypet ca 4 
meter. 

I 1800 m nivå ble midlere snøtetthet målt til 0.48 g l em) og l 

1600 m nivå til O .46 glem) . 

Ved et besøk 3. juli ble det satt ut to ablasjonsstaker på 
bretungen (hhv. 600 og 1000 m o.h.). 

NIGARDSBREEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b, Bn 

m o.h. km 2 108m3 m I/s-km2 108m3 m IIs-km2 108m3 m 

1900-1960 0.38 1.5 4.05 128 0.2 0.65 21 1.3 3.40 
1800-1900 3.92 16.2 4.14 131 2.8 0.72 23 13.4 3.42 
1700-1800 9.39 37.8 4.03 128 8.5 0.91 29 29.3 3.12 

1600-1700 12.88 44.7 3.47 110 15.7 1.22 39 29.0 2.25 
1500-1600 9.18 25.1 2.73 87 13.5 1.47 47 11.6 1.26 
1400-1500 5.82 14.1 2.43 77 11 .1 1.91 61 3.0 0.52 
1300-1400 2.28 5.1 2.24 71 5.3 2.31 73 -0.2 -0.07 

1200-1300 0.90 1.9 2.15 68 2.5 2.80 89 -0.6 -0.65 
1100-1200 0.45 0.9 2.05 65 1.5 3.33 106 -0.6 -1 .28 
1000-1100 0.58 1.1 1.96 62 2.3 3.91 124 -1.1 -1 .95 
900-1000 0.47 0.9 1.85 59 2.1 4.48 142 -1.2 -2 .63 

800-900 0.44 0.7 1.66 53 2.2 5.03 160 -1.5 -3 .37 
700-800 0.33 0.4 1.35 43 1.8 5.51 175 -1 .4 -4 .16 
600-700 0.39 0.4 1.08 34 2.4 6.03 191 -1.9 -4.95 
500-600 0.24 0.2 0.80 25 1.6 6.50 206 -1.4 -5.70 

400-500 0.12 0.1 0.71 23 0.9 7.21 229 -0.8 -6.50 
320-400 0.05 0.0 .0.57 18 0.4 7.70 244 -0.4 -7.13 

320-1960 47.82 151 .1 3.16 100 74.8 1.56 49 76.3 1.60 

Tabell 3 Vinter-, somrner- og nettobalanse for hvert 100 m høy deinterval, 
samt arealfordeling for hvert h øydeinterval. 

Winter, summer and net balanee at Nigardsbreen 1992 at 10 0 m 
height intervals. 
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Nigardsbreen 1992. Vinter-, sommer- og nettobalansens variasjon 
med høyden over havet og breens arealfordeling, samt arealverdier 
av nettobalansen i hvert 100 m høydeintervall. 

Mass balanee diagram for Nigardsbreen 1992 indicating winter, 
summer and net balance, area distribution and net volume balanee 
at 100 m height intervals. Relatively high winter balanee as well 
as low summer balanee resulted in a substantial positive net 
balanee of 1.60 m w.eq. The ELA was only 1360 m a.s.l., and only 
the tongue had exposed ice. The AAR was 89%. 

Minimumsmålinger ble utført 18. september. Foruten de tre 
målepunktene fra april ble ytterligere 2 staker (hhv. 1550 og 
1470 m o.h.) funnet, hvorpå nettobalansen kunne beregnes. Det 
lå igjen over 5 m snø på breens øvre deler. Stakene på bretun
gen ble boret om. Det var således staker i 7 posisjoner på 
breen. 

Resultater 

Vinterbalansen ble beregnet til 3.16 m vannekvivalenter (151,3 
mill. m3 ). Det er 136% av midlere vinterbalanse i måleperioden 
som har pågått kontinuerlig siden 1962. Bare tre ganger tidli
gere i denne perioden (1967, 1989 og 1990) er det målt større 
vinterbalanse på Nigardsbreen. 



Sommerbalansen ble beregnet til 1.56 m vannekvivalenter (74,8 
mill m3 ), og det er 80% av middelverdien i måleperioden på 30 
år. 

Med stor vinterakkumulasjon og dertil en kjølig sommer med 
liten avsmelting ble det et relativt stort masseoverskudd. 
Nettobalansen ble 1.60 m vannekvivalenter eller 76,5 mill m3 

vann. Det betyr at over halvparten av årets akkumulasjon ble 
liggende igjen på breen. Bare 4 ganger tidligere siden under
søkelsene startet i 1962 (1962, 1967, 1989 og 1990), har Ni
gardsbreen hatt større nettobalanse. Middelverdien for den 
tiden målingene har pågått, er + 0.39 m (18,6 mill m3 ). 

Likevektslinjens høyde lå 1360 m o.h. (se fig. 4). 

Tabell 3 viser verdiene for massebalansen l de enkelte høyde
intervall, og fig. 4 viser vinter-, sommer- og nettobalansens 
fordeling med høyden. 

14 

I perioden 1962-1992 er det beregnet et totalt masseoverskudd 
på over 13 meter vannekvivalenter på Nigardsbreen. Det utgjør 
rundt 540 mill m3 vann. Halvparten av dette overskuddet er 
kommet i løpet av de siste 6 år. 

Frontmålinger 

Frontmåling viser at brefronten rykket frem 21 m i løpet av 
det siste året. Den store tilbakegangen, som har pågått nesten 
uavbrutt gjennom hele det tyvende århundre, stoppet opp i 
1975. Mellom 1975 og 1990 viste fronten bare små forandringer. 
I 1991 gikk breen frem 10 m, og fremrykningen i år er den 
største siden de årlige frontmålingene startet ved Nigards
breen rundt år 1900. Det kan tyde på at brefronten nå har 
begynt å reagere på de siste års masseoverskudd. I fig. 5 er 
vist forandringen i Nigardsbreens frontposisjon i perioden 
1972-92. 

Siden Nigardsbreen hadde sin maksimale historiske utbredelse l 

1748, har den trukket seg tilbake med 4570 m (Østrem & al. 
1976). I løpet av perioden 1748-1900 var tilbaketrekningen 
1995 meter eller gjennomsnittlig 13 m i året. I 1899 startet 
årlige målinger av fronten, og disse viste at tilbaketre
kningen fortsatte i noenlunde samme takt inn i det tyvende 
århundre. Innimellom var det enkelte år med fremrykning, 
spesielt på 1920-tallet. Fra 1900 til 1936 utgjorde tilba
ketrekningen 363 meter. Etter 1936, da Nigardsvannet viste seg 
for første gang, aksellererte tilbaketrekningen. I 1968 var 
brefronten kommet gjennom hele vannet. Den raske tilbaketrek
ningen fortsatte frem til 1975. I perioden 1936-1975 trakk 
fronten seg tilbake med 2161 meter eller gjennomsnittlig 55 
meter i året. I 1988 kulminerte tilbaketrekningen, og da stod 
fronten ytterligere 51 meter bak posisjonen i 1975. Siden 1988 
har det vært en samlet fremrykning på 39 meter. 
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Fig . 5 Kurve som viser frontmålinger på Nigardsbreen i perioden 1972-92. 
Siden 19 75 har det bare vært små forandringer i brefrontens posi
sjon . De aller siste årene ser det ut til at tilbakegangen er 
stoppet opp og at breen n å har begynt å gå frem. 

The front position of Nigardsbreen 1972-92. A more or less con
tinuous retreat s ince the maximal historical extent in 1748 seemed 
to have come to an end in 1975 and only small variations in the 
front position o ccurred in the subsequent years . This tendency now 
seems to have been reversed. During the last 4 years the front has 
advanced 39 m . 
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TONSBERGDALSBREEN 1992 (076.BC) 

I perioden 1966-72 ble det gjort parallelle målinger på Tuns
bergdalsbreen og Nigardsbreen. Det viste seg å være god korre
lasjon mellom massebalansen for de to breene. For de syv årene 
med parallelle målinger er det ved hjelp av regresjonsanalyse 
regnet ut flg. sammenheng: 

T = 0.987"N - 0.283 

der T = Tunsbergdalsbreens nettobalanse 
og N = Nigardsbreens nettobalanse 

Fig. 6 Bergsetbreen i Krundalen i Jostedalen er et eksempel på en av de 
mange breene som har gått frem de siste ti årene. Fra å være en 
bretunge som endte i en bratt fjellside for ca 10 år siden, har 
den nå kommet helt ned i dalbunnen. Den fortsetter å gå frem og er 
i ferd med å danne en piedmontbre. Baklibreen (se s.104), hvorfra 
det gikk et stort isras og drepte 3 mennesker som var i dalbunnen 
i 1986, ses i dalen til høyre. Et ras fra Baklibreen i dag vil gå 
ned Bergsetbreens tunge. 

The Bergsetbreen glaeier in Krundalen, Jostedalen is one of the 
numerous glaeiers that has advanced during the last years. Ten 
years ago the glaeier ended in the steep valley side. Today it has 
reached the valley bot tom and is still advancing; eventually it 
will become a piedmont glaeier. From Baklibreen (the small glaeier 
seen in the tributary valley to the right), a great ice avalanche 
in 1986 killed three people in the valley (see page 104). Todayan 
avalanche from Baklibreen would fall on the tongue of Bergset
breen. 



Ved å bruke formelen er nettobalansen for Tunsbergdalsbreen l 

1992 beregnet til 1.30 m vannekvivalenter. 

I de aktuelle årene lå likevektslinjen på Tunsbergdalsbreen 
gjennomsnittlig 130 m lavere enn på Nigardsbreen. Dette kan 
forklares i at Tunsbergdalsbreen har lavere middelhøyde enn 
Nigardsbreen. Med dette skulle likevektslinjen på Tunsberg
dalsbreen for 1992 ligge i området 1200-1250 m o.h. 

17 
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AUSTDALSBREEN 1992 (076.H) 

Feltarbeid 

Austdalsbreen vart besøkt 5 gongar i 1992. Akkumulasjonsmå
lingane vart gjort 1.-2. mai. Det vart sondert eit lengde
profil frå brefronten til isskillet mot Sygneskardsbreen, og 
snødjupet kunne lesast av på 5 staker under 1400 m o.h. Sonde
ringsforholda i dei øvre områda var imidlertid vanskelige, og 
sommeroverflata frå 1991 kunne heller ikke påvisast sikkert i 
borkjerner. Tettleiken vart målt i kjerneprøver 1540 m o.h. 
Uvissa i vinterakkumulasjonen er anslått til ± 0.3 m vatn i 
kvart høgdenivå over 1450 m o.h. Mellom 1300 og 1450 m o.h. 
vart uvissa anslått å vere ± 0.1 m vatn. Under 1300 m o.h er 
uvissa anslått til ± 0.2 m vatn pga. at breen der er svært 
oppsprekt. 

Minimumsmålingene vart gjort 19.-20. september. Nettobalansen 
kunne då lesast av på 12 staker opp til 1500 m o.h. Over 1500 
m o.h. vart nettobalansen ekstrapolert. Uvissa er her anslått 
til ± 0.3 m vatn. Mellom 1300 og 1500 m o.h. vart uvissa 
anslått å vere ± 0.1 m vatn. Under 1300 m o.h. er uvissa 
anslått til ± 0.3 m pga. ujamn smelting i eit svært oppsprekt 
område. 

Fig. 7 Austdalsbreens front som kalver i Austdalsvann . 

At Austdalsbreen glaeier, a 30-50 m vertical calving front is 
forming in the Austdalsvann hydropower reservoir. 
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Resultater 

Vinterakkumulasjon vart rekna ut til å vere (33 .1 ± 1).10 6 m3 

vatn eller 2.80 ± 0.11 m vatnekvivalentar jarnnt fordelt over 
breoverflata. Det er meir enn i 1988 og 1991, men mindre enn l 

1989 og 1990. 

Smeltinga vart utrekna til (22.6 ± 2) 10 6 m3 vatn eller 1.90 
± 0.14 m vatnekvivalentar jarnnt fordelt over breoverflata. I 
tillegg vart kalvinga frå brefronten utrekna til 
(4.2 ± 0.9) 10 6 m3 vatn. Det vart rekna med ein 1000 ± 20 m 
brei brefront, midlare istjukkleik på 54 ± 5 m, og midlare 
brehastigheit i brefronten på 0.15 ±0.02 m/døgn. Brefronten 
hadde trekt seg 30 ± 5 mattende sidan 27. september 1991 slik 
at kalvingshastigheita vart 85 ± 9 m/år. Det har kalva ut 
omlag dobbelt så mykje is i år som i 1990 og i 1991. Denne 
auken skuldast at både brehastigheita og frontarealet har 
auka. 

Nettobalansen vart utrekna til 0.54 ± 0.13 m vatnekvivalentar 
jarnnt fordelt over breoverflata. Fig. 8 viser vinterakkumula
sjonen, ablasjonen og nettobalansen si fordeling med høgda. 
Tabell 4 viser verdi ane for dei ulike høgdeintervalla. 
Fig. 8 viser at likevektslina låg 1375 m o.h. 

AUSTDALSBREEN 1992 

Høyde Areal Vinterakkumulasjon Ablasjon Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m IIs-km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m 

1700-1757 0.157 0 .54 3.45 109 0.08 0.50 16 0.46 2.95 
1650-1700 0.128 0.43 3.35 106 0.08 0.65 21 0.35 2.70 

1600-1650 0.376 1.22 3.25 103 0.32 0.85 27 0.90 2.40 

1550-1600 2.448 7.71 3.15 100 2.69 1.10 35 5.02 2.05 

1500-1550 2.539 7.74 3.05 97 3.43 1.35 43 4.32 1.70 

1450-1500 1.922 5.57 2.90 92 3.27 1.70 54 2.31 1.20 

1400-1450 1.355 3.73 2.75 87 2.91 2.15 68 0.81 0.60 

1350-1400 1.010 2.63 2.60 82 2.63 2.60 82 0.00 0.00 

1300-1350 0.787 1.81 2.30 73 2.52 3.20 101 -0.71 -0.90 

1250-1300 0.687 1.24 1.80 57 2.61 3.80 120 -1.37 -2.00 

1200-1250 0.435 0.54 1.25 40 2.00 4.60 146 -1.46 -3.35 

1200-1757 11.844 33.16 2.80 89 22.54 1.90 60 10.62 0.90 

KALVING 4.18 -4.18 

SUM 26.72 2.26 72 6.44 0.54 

Tabell 4 Vinterakkumulasjonen, ablasjonen og nettobalansen for kvart 50 m 
høgdenivå på Austdalsbreen_ Breen kalvar i Styggevatnet og gir eit 
tillegg til vanleg ablasjon_ Kalvinga er rekna til over 4 
millionar kubikkmeter som tilsvarar 36 cm vatn jamt fordelt over 
heile breen_ 

Winter, summer and net balanee at Austdalsbreen 1992 at 50 m 
height intervals. The glaeier is calving in a reservoir. The 
calving amounts to approx_ 4 mill_ cubic metres of water, and is 
an additional summer balanee corresponding to 0_36 m water equi
valents averaged over the glaeier surface_ 
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Vinterakkumulasjonen, ablasjonen og nettobalansen sin variasjon 
med høgda over havet på Austdalsbreen i 1992. Likevektslina låg 
1375 m o.h. Over 1500 m o.h er kurvene ekstrapolert basert på 
erfaring. 

Mass balanee diagram for Austdalsbreen 1992 showing mass balanee 
variation in different height intervals. The net balanee volume 
curve indicates a small area with negative net ablation. Above 
1500 m a.s.l. the curves are extrapolated on the basis of mea
surements the 6 proceeding years. The net balanee was +0.54 m 
water eq. The ELA was 1375 m a.s.l. corresponding to an AAR of 
79%. 

Av dei 5 åra massebalansen har vore målt har berre eitt, 1988, 
hatt negativ massebalanse. Den akkumulerte tilveksten er 
utrekna til 2.3 m vatn jarnnt fordelt over breoverflata. I 
denne perioden er kalvinga frå Austdalsbreen utrekna til omlag 
10.5 . 10 6 m3 vatn eller 0.9 m vatn jarnnt fordelt over bre
overflata. 

Frontposisjonendring 

Frontposisjonen vart målt lnn 20. september. Brefronten hadde 
i gjennomsnitt trekt seg 30 m tilbake sidan 27. september 
1991. Tilbakegangen var jarnnt fordelt langs brefronten med 
unntak av eit lite område lengst nord der fronten hadde trekt 
seg lite tilbake. Sidan juni 1986 har brefronten trekt seg 
maksimalt over 400 meter og i gjennomsnitt omlag 200 meter -
tilbake. Utviklinga frå 1988 til 1992 er vist på fig. 9. 
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Endring i høgda til breoverflata 1988 - 1992 

Sidan reguleringa av Austdalsvatnet vart igangsett i 1988 har 
det skjedd store endringar med Austdalsbreen. Den auka bre
hastigheita har ført til ein auka transport av is ned mot 
brefronten. Samstundes har det sidan 1988 vore fleire år med 
svært positiv massebalanse. For å sjå på kva for innverknad 
dette har hatt på breen sitt volum vart høgda på breoverflata 
hausten 1988 og hausten 1992 samanlikna. 
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Endring i overflatehøgda på Austdalsbreen mellom 1988 og 1992. 
Mellom 4500 og 5000 m frå isskillet skuldast høgdeforskjellane at 
det ikkje vart målt punkt her i 1992. Overflatesenkinga var i 1992 
omlag 5 meter nær brefronten som låg 5520 meter frå isskillet. Ved 
den nederste terskelen ca 4250 meter frå isskillet har bre
overflata heva seg 2-3 meter. 

Diagram showing surface elevation change at Austdalsbreen in the 
period 1988-92. The x-axis is distance from the ice divide whereas 
the y-axis is surface elevation in m a.s.l. A lowering of the 
surface is recorded on the lowest 750 m of the glacier tongue. At 
the terminus the lowering is approx. 5 m. On the rest of the 
glaeier the surface has risen 1-5 m, mostly in the highest areas. 
This is mainly due to some years with substantial positive net 
balance . In this period the glacier has a cumula.ti ve net ba1ance 
amounting to 3.58 m w.eq. 
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Høgda på breoverflata frå brefronten til nedre terskel er vist 
på fig. 9. Ved brefronten hausten 1992 hadde breoverflata 
sunke omlag 5 meter. Overflata var senka opp til omlag 750 
meter frå brefronten. Ved den nedre terskelen var overflata 
heva med 2-3 meter i samme perioden. Denne hevinga skuldast 
fleire år med positiv massebalanse. Likevektslina har i fleire 
år lege i dette området. Den positive massebalansen i fleire 
av dei siste åra har truleg medverka til å redusere overflate
senkinga nær brefronten. 

I området mellom Klubben, Svartfjellet og Rundeggi som utgjer 
ein vesentleg del av akkumulasjonsområdet til Austdalsbreen 
viser stakemålinger frå august 1988 og profilmålinger i 
september 1992 at breoverflata har heva seg 1 til 5 meter, 
- mest inne ved isskillet mot Sygneskardsbreen. Overflate
hevinga skuldast at massebalansen har vore positiv i fleire av 
dei siste åra (1989, 1990 og 1992). 
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HARDANGERJØKULEN 1992 (OSO.4C1Z) 

Feltarbeid 

Vinterakkumulasjonen vart målt 15.-16.april. Det låg då frå 
4 m snø 1250 m o.h til 8 m snø øvst på breen. Det vart målt 
omlag 1 m snø som tilleggsakkumulasjon 18.mai på to staker 
oppe på breplatået. Tilleggsakkumulasjonen vart estimert til å 
utgjere 0.30 m vatnekvivalentar over 1600 m o.h., 0.2 m vatn
ekvivalentar 1450 ID o.h., og 0.1 ID vatnekvivalentar på bre
tunga under 1250 m o.h. 

Minimumsmålingene vart gjort 17.september. Ein stake 1275 m 
o.h. hadde då smelta ut slik at nettobalansen under 1600 m 
o.h. måtte estimerast. Det vart gjort ved å finne ein saman
heng mellom nettobalansen 1600 m o.h. og nettobalansen 1275 m 
o.h. basert på 22 år med målingar. Det var rimelig god korre
lasjon mellom disse høgdenivåa. 

HARDANGERJØKULEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B, b, Bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m IIs-km2 106m3 m 

1850-1860 0.070 0.20 2.90 92 0.07 0.95 30 0.14 1.95 
1800-1850 3.375 12.32 3.65 116 3.38 1.00 32 8.94 2.65 

1750-1800 3.866 15.46 4.00 127 4.83 1.25 40 10.63 2.75 

1700-1750 3.910 15.25 3.90 124 5.67 1.45 46 9.58 2.45 

1650-1700 2.084 7.61 3.65 116 3.54 1.70 54 4.06 1.95 

1600-1650 0.936 3.00 3.20 101 1.83 1.95 62 1.17 1.25 

1550-1600 0.640 1.79 2.80 89 1.41 2.20 70 0.38 0.60 

1500-1550 0.542 1.38 2.55 81 1.38 2.55 81 0.00 0.00 

1450-1500 0.319 0.73 2.30 73 0.91 2.85 90 -0.18 -0.55 

1400-1450 0.196 0.42 2.15 68 0.63 3.20 101 -0.21 -1.05 

1350-1400 0.112 0.22 2.00 63 0.40 3.60 114 -0.18 -1.60 

1300-1350 0.084 0.16 1.90 60 0.33 3.95 125 -0.17 -2.05 

1250-1300 0.270 0.49 1.80 57 1.16 4.30 136 -0.68 -2.50 

1200-1250 0.315 0.55 1.75 55 1.50 4.75 151 -0.95 -3.00 

1150-1200 0.321 0.53 1.65 52 1.67 5.20 165 -1.14 -3.55 

1100-1150 0.115 0.18 1.60 51 0.64 5.60 178 -0.46 -4.00 
1050-1100 0.022 0.03 1.55 49 0.13 6.05 192 -0.10 -4.50 

1050-1860 17.177 60.32 3.51 111 29.48 1.72 55 30.84 1.79 

Tabell 5 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution at 50 m 
height intervals. 
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Vinterakkumulasjon, ablasjon og nettobalansens fordeling med 
høgda, samt arealfordeling på Hardangerjøkulen 1992. 

Mass balanee diagram for Hardangerjøkulen 1992 indicating winter, 
summer and net balance, area distribution and net volume balanee 
at 50 m height intervals . The winter balanee was 181% of the 
average of 30 years' measurements. The summer balanee was less 
than average. The net balanee was +1.79 m w.eq. The measured 
glaeier is an outlet glaeier from Hardangerjøkulen ieeeap. The 
area distribution curve indicates that most of the glaeier area is 
above 1600 m a.s.l. The ELA was below that level (1525 m a.s.l.) 
and accordingly the AAR was 88%. 

Resultater 

Vinterakkumulasjonen vart dermed utrekna til å vere 3.51 m 
vatnekvivalentar jamnt fordelt over breoverflata. Det er 171% 
av gjennomsnittet for perioden 1963 - 1991. Uvissa i vinterak
kumulasjonen er utrekna til å vere ± 0.10 m vatnekvivalentar. 

Ablasjonen vart utrekna å vere 1.72 m vatnekvivalentar som er 
88% av gjennomsnittet for perioden 1963 - 91. Uvissa i abla
sjonen vart utrekna til ± 0.17 m. 

Midlere nettobalanse for perioden 1963 - 91 er til saman
likning +0.07 m vatnekvivalentar. Uvissa i nettobalansen vart 
utrekna til ± 0.13 m vatnekvivalentar. Breen holdt i 1992 
tilbake 30.83'10 6 m3 vatn. Likevektslina låg 1525 m o.h. Verdi
ane for dei ulike høgdeintervalla er vist i tabell 5 og på 
fig.lO. 



STORBREEN 1992 (002.DHBBZ) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 14. - 16. april. Det ble 
gjort 12 sonderinger av snødypet - 6 på breens nedre del og 6 
på den øvre. Snødypet var rundt 4.0 m øverst og rundt 3.5 m 
nederst. Tetthetsprøve ble tatt ned til 3.0 m i høyde 1720 m 
o.h. Kun to staker hadde overlevd vinteren, og 4 nye ble satt 
ut. 

Senere ble stakene målt 3. mai Det var da kommet ytterligere 
30-40 cm snø. Ved en måling 30. mai var stakene blitt 70-110 
cm lenger enn ved forrige måling. 

Ved et nytt besøk 28. juli ble stakene på breens nedre del 
målt. 
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Minimumsmålingene ble utført 14. oktober. Tilsammen 8 staker l 

5 stakeposisjoner ble målt. 

Resultater 

Vinterbalansen ble beregnet til 1.61 m vannekvivalenter. Det 
er 113% av midlere vinterbalanse. 

Sommerbalansen ble beregnet til 1.53 m vannekvivalenter eller 
93% av middelverdien. 

STORBREEN 1992 
Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B, b, Bo bn 

m o.h. km 2 106m3 m IIs-km2 106m3 m IIs·km2 106m3 m IIs-km2 

2050-2100 0.040 0.09 2.20 70 0.03 0.85 27 0.05 1.35 43 
2000-2050 0.120 0.26 2.20 70 0.11 0.90 29 0.16 1.30 41 

1950-2000 0.220 0.44 2.00 63 0.20 0.90 29 0.24 1.10 35 

1900-1950 0.330 0.63 1.90 60 0.30 0.90 29 0.33 1.00 32 

1850-1900 0.510 0.89 1.75 55 0.56 1.10 35 0.33 0.65 21 

1800-1850 0.840 1.39 1.65 52 1.01 1.20 38 0.38 0.45 14 

1750-1800 0.790 1.26 1.60 51 1.07 1.35 43 0.20 0.25 8 

1700-1750 0.650 1.01 1.55 49 0.98 1.50 48 0.03 0.05 2 

1650-1700 0.400 0.60 1.50 48 0.66 1.65 52 -0.06 -0.15 -5 

1600-1650 0.500 0.75 1.50 48 0.93 1.85 59 -0.18 -0.35 -11 

1550-1600 0.360 0.50 1.40 44 0.79 2.20 70 -0.29 -0.80 -25 

1500-1550 0.220 0.30 1.35 43 0.56 2.55 81 -0.26 -1.20 -38 

1450-1500 0.190 0.25 1.30 41 0.54 2.85 90 -0.29 -1.55 -49 

1400-1450 0.080 0.10 1.25 40 0.26 3.30 105 -0.16 -2.05 -65 

1350-1400 0.010 0.01 1.25 40 0.04 3.60 114 -0.02 -2.35 -75 

1350-2100 5.260 8.48 1.61 51 8.04 1.53 49 0.44 0.08 2 

Tabell 6 Vinter-, sommer- og nettobalanse for hvert 50 m høydenivå_ 

Winter, summer and net bc;ance for 50 m height intervals. 
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Massebalansediagram for Storbreen 1992. Likevektslinjen var 1720 m 
o.h. 

Mass balanee diagram for Storbreen, Jotunheimen (10cation, see 
Fig.ll). The winter balanee was slightly higher than average (44 
years measurements) , whereas summer balanee was slightly less than 
average. The ELA was at 1720 m a.s.l. and the AAR was 61%. 

Nettobalansen ble etter dette svakt positiv og ble beregnet 
til +0.08 m vannekvivalenter. Siden målingene startet i 1949, 
har breen hatt et samlet underskudd på over 9 m vannekvivalen
ter eller gjennomsnittlig 0.21 m pr år. 

Likevektlinjens høyde er 1715 m o.h. ifølge massebalansedia
grammet (fig.11). Det er det samme som gjennomsnittlig høyde 
når breen er i balanse. 

Tabell 6 viser vinter-, sommer- og nettobalanse, samt areal
fordeling i de ulike høydenivåer. 
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HELLSTUGUBREEN 1992 (002.DHBAZ) 

Feltarbeid 

Vinterakkumulasjonen ble målt den 3. mai. Av de 15 stakene på 
breen hadde 9 overlevet vinteren. Bortsett fra breens øvre 
deler (over 2000 m o.h.) var sommeroverflaten lett å påvise. 
Snødypet var svært jevnt. Det ble utført 66 sonderinger, og av 
disse viste 14 over 3 m snø og kun to sonderinger viste under 
2 m snø. Tettheten av snøen ble målt ved st 46 (1950 m o.h.). 
Der var snødypet 3.40 m og middeltettheten ble målt til 0.45 
g / cm3 • 

Under et sommerbesøk den 31. juli ble kun 5 staker under 1750 
m o.h. besøkt, og to av dem ble boret om. 

Minimumsmålingene ble utført den 17. september. Det var da 
kommet 10-30 cm nysnø på breen. 

Resultat 

Vinterbalansen ble beregnet til 1.17 m vannekvivalenter, og 
det er 104% av middelverdien for måleperioden som er fra 1962. 

Sommerbalansen ble beregnet til 1.03 m vannekvivalenter, og 
det er 74% av middelverdien for måleperioden som startet l 

1962. 

HELLSTUGUBREEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m l/s-km2 106m3 

2150-2200 0.020 0.03 1.32 42 0.00 0.14 4 0.02 
2100-2150 0.084 0.10 1.20 38 0.02 0.20 6 0.08 
2050-2100 0.252 0.30 1.18 37 0.07 0.26 8 0.23 
2000-2050 0.173 0.22 1.30 41 0.06 0.34 11 0.17 
1950-2000 0.351 0.48 1.38 44 0.16 0.46 15 0.32 
1900-1950 0.599 0.71 1.18 37 0.34 0.56 18 0.37 
1850-1900 0.351 0.43 1.22 39 0.33 0.94 30 0.10 
1800-1850 0.326 0.34 1.03 33 0.43 1.33 42 -0.10 

1750-1800 0.141 0.15 1.06 34 0.23 1.62 51 -0.08 
1700-1750 0.098 0.12 1.22 39 0.17 1.70 54 -0.05 
1650-1700 0.163 0.20 1.23 39 0.30 1.85 59 -0.10 
1600-1650 0.130 0.14 1.10 35 0.26 2.03 64 -0.12 

1550-1600 0.173 0.18 1.02 32 0.39 2.26 72 -0.21 
1500-1550 0.093 0.08 0.84 27 0.24 2.60 82 -0.16 
1450-1500 0.027 0.02 0.64 20 0.08 2.82 89 -0.06 

1450-2200 2.981 3.50 1.17 37 3.08 1.03 33 0.42 

Tabell 7 Vinter-, sommer- og nettobalanse og arealfordeling for 50 m 
høydeintervall_ 

Winter, summer and net balanee and area distribution at 50 m 
height intervals. 
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1.18 37 
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0.14 4 
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HELLSWGUBREEN 1992 
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Fig .12 Massebalanse for He11stugubreen 1992 som viser vinter-, sommer- og 
nettobalanse, arealfordeling og volum av nettobalansen i 50 m 
høydeintervall (likevektslinjen lå 1850 m o.h.). 

Mass balance diagram for Hellstugubreen 1992 indicating winter, 
summer and net balance, area distribution and volume of net 
balance at 50 m height intervals. The net balance showed a small 
surplus of 0.14 m water equivalents. An icefall between 1700 and 
1800 m a.s.l. decreases the winter balance due to wind drift and 
increases in the summer balance due to increased albedo and makes 
the net balance curve inverse in that area. The ELA is 1850 m 
a.s.l. and the AAR was 61%. 

Dette medførte en positiv nettobalanse på 0.14 m vannekvi
valenter. Til sammenligning er middelverdien for måleperioden 
-0.27 m vannekvivalenter. 

Likevektslinjen ble bestemt til 1850 m o.h. (se fig.12). 
Middelverdien for likevektslinjens høyde når breen er i balan
se er 1830 m O.h. 

Frontmålinger viste at brefronten har trukket seg 10 m tilbake 
det siste året. 
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GRÅSUBREEN 1992 (002.DGDC) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålinger på Gråsubreen ble utført den 5. mai. 
Tilsammen 16 staker hadde overlevet vinteren. Sommeroverflaten 
var stort sett lett å identifisere. Snødypet varierte fra ca 1 
m øverst på breen til vel 3 m nederst. Vinddrift fører til 
stor omlagring av snø på Gråsubreen. Det ble foretatt ca 90 
sonderinger av snødypet, og ca 85% av disse lå mellom 1.0 og 
2.5 m. Største målte snødyp var 3.20 m og minste 0.40 m. 
Tetthetsprøve ble tatt ved stake 8, (2160 m o.h.) der snødypet 
var 1.95 m. Middeltettheten var uvanlig liten, bare 
0.38 g/em3 • 

Ved et sommerbesøk 1. august ble stakenettet komplettert og 
restaurert. 

Minimumsrnålingene ble utført den 15. september. Det var smel
tet lite i løpet av sommeren, og de fleste staker måtte skjø
tes. Det var kommet over en halv meter nysnø øverst på breen 
og 10-30 cm nederst. 

Resultater 

Vinterbalansen ble beregnet til 0.70 m vannekvivalenter, og 
det er 92% av middelverdien for måleperioden som startet l 

1962. 

Sommerbalansen ble beregnet til 0.80 m. Det er kun 79% av 
midlere sommerbalanse. 

GRAASUBREEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B, b, Bn bn 

m o.h. km' 106m3 m I/s'km2 106m3 m I/s-km2 106m3 m 

2250-2290 0.037 0.03 0.70 22 0.01 0.17 5 0.02 0.53 
2200-2250 0.162 0.12 0.77 24 0.08 0.47 15 0.05 0.30 

2150-2200 0.256 0.16 0.61 19 0.14 0.56 18 0.01 0.05 

2100-2150 0.335 0.19 0.56 18 0.23 0.68 22 -0.04 -0.12 
2050-2100 0.380 0.22 0.59 19 0.31 0.82 26 -0.09 -0.23 
2000-2050 0.414 0.30 0.73 23 0.41 0.99 31 -0.11 -0.26 

1950-2000 0.369 0.31 0.85 27 0.38 1.03 33 -0.07 -0.18 

1900-1950 0.154 0.14 0.88 28 0.15 0.95 30 -0.01 -0.07 

1850-1900 0.092 0.08 0.83 26 0.05 0.53 17 0.03 0.30 

1850-2290 2.199 1.55 0.70 22 1.76 0.80 25 -0.21 -0.10 

Tabell 8 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt areal fordeling for hvert 50 
m høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution at 50 m 
height intervals. 
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GRAASUBREEN 1992 
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Massebalansediagram for Gråsubreen 1992. Vinddrift er svært 
utpreget her og fører vanligvis til at akkumulasjonen blir minst 
midt på breen og størst nederst. Derfor blir nettobalansen negativ 
midt på breen og positiv øverst og nederst. Nettobalansen skjærer 
y~aksen to steder (2165 og 1910 m o.h.) og likevektslinjens høyde 
får derfor ingen mening. Mellom disse to nivåer ligger 78% av 
breens areal, slik at AAR blir 22%. 

Mass balance diagram for Gråsubreen 1992 indicating winter, summer 
and net balance, area distribution, and volume of net balance at 
50 m height intervals. Due to wind drift snow is generally removed 
from the middle part of the glacier to the lower part, where the 
snow accumulation has its maximum. The middle part of the glacier 
is most exposed to wind and therefore the ablation is greatest in 
the same area. Accordingly the net balance has its greatest 
negative values at 2050 m a.s.l. In 1992 the net balance was 
negative between 2165 m and 1910 m a.s.l. The ELA can therefore 
not be defined. 78% of the glacier is within this level and thus 
AAR is 22%. 

Nettobalansen ble dermed -0.10 m, mens midlere nettobalanse l 

måleperioden er -0.25 m. Nettobalansekurven skjærer y-aksen 2 
steder og området mellom 1950 m o.h. og 2150 m O.h. har nega
tiv nettobalanse (se fig.13). Det blir derfor meningsløst å 
definere likevektslinjens høyde. 
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AUSTRE OKSTINDBREEN 1992 (lSS.4G) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført mellom 1. og 12. mai. Det 
ble gjort litt over 200 sonderinger av snødypet langs 18 km 
profiler. Snødypet var stort sett 3-7 m øverst på breen. 
Enkelte sonderinger viste endog over 9 m. På den nederste 
delen lå snødypet for det meste mellom 2 og 4 m. Vinddrift har 
gjort at enkelte steder nederst på tungen var snødypet under 1 
m. Det ble tatt snøprøve på 825 m o.h., der snødypet var 2.2 
m, og på 1475 m ned til 2.2 m. Snødypet der var 8.3 m. Kun en 
av stakene hadde overlevet vinteren og 11 nye ble satt ut. 

Sommermålinger ble utført 7. juli og 8. august. Stakene ble 
målt og om nødvendig omboret. 

Minimumsmålingene ble utført 13. september. Ablasjon (netto
balanse) ble målt på 35 staker. September var forholdsvis 
varm. Noe smelting kan ha foregått på breens nedre del etter 
at målingene er gjort. Tetthetsprøve ble tatt 1475 m o.h. 

AUSTRE OKSTINDBRE 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn 

m o.h. km2 106m3 m IIs-km2 106m3 m IIs-km' 106m3 m 

>1600 0.21 0.74 3.50 111 0.05 0.25 8 0.69 3.25 
1500-1600 1.91 7.07 3.70 117 0.86 0.45 14 6.21 3.25 

1400-1500 4.14 15.52 3.75 119 3.31 0.80 25 12.21 2.95 

1300-1400 2.56 8.19 3.20 101 3.20 1.25 39 4.99 1.95 

1200-1300 2.56 4.48 1.75 55 5.50 2.15 68 -1.02 -0.40 

1100-1200 0.64 0.93 1.45 46 1.92 3.00 95 -0.99 -1.55 

1000-1100 0.61 1.04 1.70 54 2.10 3.45 109 -1.06 -1.75 

900-1000 0.59 1.18 2.00 63 2.36 4.00 126 -1.18 -2.00 

800-900 0.61 1.04 1.70 54 2.87 4.70 149 -1.83 -3.00 

<800 0.18 0.22 1.20 39 0.99 5.50 174 -0.77 -4.30 

730-1750 14.01 40.41 2.88 91 23.16 1.65 52 17.25 1.23 

Tabell 9 Vinter-, sommer- og nettobalansens fordeling med høyden, samt 
arealfordeling for hvert 100 m høydeintervall for Austre 
Okstindbre 1992. 

Winter, summer and net balanee and area distribution versus 
elevation at 100 m height intervals, Austre Okstindbre 1992. 
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Resultater 

Vinterbalansen ble beregnet til 2.88 m vannekvivalenter, og 
det er 118% av middelverdien for perioden 1987-93. Både i 1989 
og i 1990 ble det målt høyere vinterbalanse (hhv. 3.70 og 3.00 
m vannekvivalenter) . 

Sommeren var kald og nedbørrik. Det medførte liten ablasjon, 
og sommerbalansen ble målt til 1.65 m vannekvivalenter. Sammen 
med 1987 er det den laveste sommerbalanse som er målt på 
Austre Okstindbre siden målingene startet i 1986. 
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Fig. 14 Fordelingen av vinterbalansen på Austre Okstindbre 1992 angitt i 
vannverdi . 

Map showing the distribution of winter balanee at Austre Okstind
breen 1992 in water equivalent. The low values at some locations 
at the lower part are mainly caused by wind drift. 
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AUSTRE OKSTINDBRE 1992 

Height 

...... bw (mean alang profiles) 
• bs (individual stakes) 
.. bn (individual stakes, accumulation) 
x bn (individual stakes. ablation) 

Fig.15 

Summer balanee (bs) 

-6 -4 -2 o 2 4 m water 

Massebalansediagram for Austre Okstindbre 1992 som viser vinter-, 
sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling. Symbolene viser 
middelverdien langs sonderingsprofil for vinterbalansen og stake
verdier for sommer- og nettobalansen. 

Mass bala~ce diagram for Austre Okstindbreen 1992 showing winter, 
summer and net balance. There is a well defined difference in 
winter balanee as well as in summer balanee above and below 1250 m 
a.s.l. which corresponds to an icefall. The minimum in winter 
balanee above the ice fall is due to winddrift of snow. The ELA 
was 1260 m a.s.l. and the AAR was 73%. 

Stor akkumulasjon og liten avsmelting medførte et stort masse
overskudd på breen. Nettobalansen ble beregnet til +1.23 m 
vannekvivalenter. Dvs. at 43% av årets akkumulasjon eller 17.2 
mill. m3 vann ble liggende igjen på breen. Bare i 1989 har det 
vært målt større overskudd. Midlere nettobalanse i måleperi
oden er +0.22 m. 

Likevektslinjens høyde for 1992 lå på 1260 m o.h. Når breen er 
i balanse, er likevektslinjens høyde ca 1320 m o.h. Diagram 
som viser massebalansens fordeling med høyden, samt areal for
deling er vist i fig. IS. Tallverdiene for de ulike høydenivåer 
er vist i tabell 9. 
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Andre målinger 

Brebevegelse i overflaten ble målt på 27 staker på breen. 
Målingene viser en bevegelse på 50 m pr år midt i breen mellom 
900 og 1250 m o.h. Midt i brefallet (ca 1000 m o.h.) er det 
målt hastigheter opp til 90 m pr år. Over 1200 m er bevegelsen 
10-30 m pr år. 

Det er gjort avløpsmålinger i perioden 2. juni - 13. septem
ber. I denne perioden er det målt et avløp på 58 mill. m3 I 

hvorav 23 mill. m3 er smelting fra breen. 
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SVARTISHEIBREEN 1992 (159.33A) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den 27. mai. Samtlige staker 
fra fjoråret var nedsnødd, og 4 nye staker ble derfor satt ut 
på 845, 915, 1015 og 1140 m o.h. Snøtettheten ble målt ned til 
8 meters dyp 1015 m o.h. Middeltettheten var 0.550 g/em3 • 

Sommeroverflaten (SO) var stort sett enkel å definere med 
sonderinger bekreftet med kjerneboringer opptil 1100 m o.h. 
Over dette høydenivået var det noe verre å påvise en sikker SO 
Snødypet varierte mellom 4 og 8 meter. 

Stakenettet ble vedlikeholdt under et sommerbesøk i august. 
Minimumsmålingene ble utført den 12. september. 4 gamle staker 
hadde da kommet fram slik at nettobalansen kunne kontrolleres. 

Resultater 

Vinterbalansen er beregnet til 3.89 meter vannekvivalenter 
(21.3 mill. m3 ) som utgjør 124% av gjennomsnittet for måle
perioden 1988-91. 

Sommerbalansen er beregnet til 2.68 meter (14.6 mill. m3 ) som 
også er gjennomsnittet for hele måleperioden. 

SVARTISHEIBREEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B, b, Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m 

1400-1420 0.010 0.04 3.50 111 0.02 2.25 71 0.01 1.25 
1350-1400 0.140 0.50 3.60 114 0.32 2.25 71 0.19 1.35 
1300-1350 0.250 0.94 3.75 119 0.56 2.25 71 0.38 1.50 
1250-1300 0.370 1.46 3.95 125 0.83 2.25 71 0.63 1.70 
1200-1250 0.330 1.37 4.15 132 0.74 2.25 71 0.63 1.90 
1150-1200 0.360 1.57 4.35 138 0.81 2.25 71 0.76 2.10 
1100-1150 0.340 1.55 4.55 144 0.77 2.25 71 0.78 2.30 
1050-1100 0.350 1.61 4.60 146 0.79 2.25 71 0.82 2.35 
1000-1050 1.070 4.76 4.45 141 2.57 2.40 76 2.19 2.05 
950-1000 0.630 2.61 4.15 132 1.61 2.55 81 1.01 1.60 
900-950 0.540 2.05 3.80 120 1.54 2.85 90 0.51 0.95 
850-900 0.310 0.90 2.90 92 1.02 3.30 105 -0.12 -0.40 
800-850 0.350 0.84 2.40 76 1.31 3.75 119 -0.47 -1.35 
770-800 0.430 1.10 2.55 81 1.78 4.15 132 -0.69 -1.60 

770-1420 5.480 21.30 3.89 123 14.67 2.68 85 6.63 1.21 

Tabell 10 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for hvert 
50 m høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution at 50 m 
height intervals. 
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SVARTI9-EIBREEN 1992 
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Massebalansediagram for Svartisheibreen 1992 viser at det bare er 
den aller nederste delen av breen som har negativ nettobalanse. 
Likevektslinjen lå 885 m o.h. 

Mass balanee diagram for Svartisheibreen 1992 indicating winter, 
summer and net balance, area distribution and volume of net 
balanee at 50 m height intervals. Decreasing winter balanee in the 
upper part is probably due to wind drift from the upper steep 
areas. Only the very lowest part of the glaeier shows negative net 
balance. The ELA was 885 m a.s.l., and the AAR was 81%. 

Svartisheibreens nettobalanse for 1992 er beregnet til et 
overskudd på 1.21 meter vannekvivalenter (6.6 mill m3

). Til 
sammenligning er gjennomsnittet for perioden 1988-91 på 0.44 
meter. Vinter-, sommer- og nettobalansens fordeling med høyden 
er vist i tabell 10 og fig. 16. 

Frontmålinger 

Siden kartleggingen av Svartisheibreen i 1968 og 1985 har 
brefronten trukket seg gradvis tilbake mens arealet av Heia
vatnet har økt tilsvarende. Den ytterste delen av tungen ser 
ut til å flyte på vannet. Grensen mellom selve breen og is
fjell som kalver ut fra breen er flere steder vanskelig å 
definere og må ses på med en viss usikkerhet. Frontposisjonene 
som er antydet på fig.17 viser at brefrontens midtre deler har 
trukket seg ytterligere tilbake siden oktober 91. På sidene er 
fronten markert med stiplet linje som antyder en usikker 
grense mellom fast bre og isfjell. 
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Heiavatnet 

Vannstanden i Heiavatnet har holdt seg relativt konstant 
gjennom det siste året. Kun små variasjoner er observert så 
noen tapping har ikke funnet sted. 

Opplodding av Heiavatnet ble ikke utført i 1992 på grunn av at 
store deler av vatnet var dekket av isfjell. Dette vil bli 
forsøkt gjort våren 1993 med breradar og om nødvendig med 
ekkolodd på høsten. 
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Fig.17 
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Endringene i Svartisheibreens front fra august 1985 til september 
1992. 

The front position of Svartisheibreen Aug 1985, Oct 1991 and Sept 
1992. The front has generally withdrawn and the Lake Heiavann has 
become larger. The lake is full of icebergs and accordingly it is 
difficult to define the border between the glaeier and icebergs 
exactly. 
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ENGABREEN 1992 (159.81) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene på Engabreen ble utført 23.-25. mai. De 
to tårnene på hhv. 1170 m o.h. og 1350 m o.h. ble gjenfunnet 
og var dette året til uvurderlig hjelp for bestemmelse av 
sommeroverflaten som viste seg å være det øverste av tre islag 
hvorav ingen lot seg identifisere med kjerneboring. Til sammen 
ble det gjort 5 kjerneboringer. Selv i områdene under 1200 m 
o.h. ville sommeroverflaten ha vært usikker uten hjelp av det 
nederste tårnet. Det ble foretatt ea 80 sonderinger. Over 1200 
m o.h. varierte snødypet stort sett fra 8 m og opp til vel 10 
meter. Under 1200 m avtok snødypet med høyden til vel 5 m i 
950 m nivå. Snøgrensen lå ea 400 m o . h., og under dette nivå 
ble det registert en negativ vinterbalanse (dvs. netto avsmel
ting) i løpet av vinteren. 

Snøens tetthet ble målt 1350 og 1150 m o.h. Middeltettheten 
ble beregnet til hhv. 0.52 g/em3 og 0.54 g / em3

• Årsaken til at 
tettheten var så høy, og at det var størst tetthet i 1150 m 
nivå, er den usedvanlig milde vinteren med regn opp til 1000 -
1200 m o.h. fler~ ganger. 

Fig.18 Engabreens tunge ender i en smal kløft bare ca 3 0 m o.h. 

The front of Engabreen which is ending in a gorge . The terminus is 
onlyapprox. 3 0 m a.s.l. 



Det ble gjort et sommerbesøk på breen den 12. august for å 
vedlikeholde stakene. 
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Minimumsmålingene ble utført 12.-13. september. Sommeren hadde 
vært relativt kald med liten avsmelting, og det lå igjen opp 
til 6 m snø på de høyeste områdene på breen. Den temporære 
snøgrensen lå da ca 900 m o.h. 

Resultater 

Vinterbalansen ble beregnet til 4.05 m vannekvivalenter (154 
mill m3 ). Det er 136% av middelverdien for perioden med målin
ger som har pågått kontinuerlig siden 1970. Bare i 1973 og l 

1990 er det målt større vinterbalanse på Engabreen. 

Sommerbalansen ble kun 1.71 m vannekvivalenter (65 mill m3 ), og 
det er bare 74 % av middelverdien for de 23 årene målingene 
har pågått. 

Stor akkumulasjon og liten avsmelting førte til en stor posi
tiv nettobalanse på Engabreen, og det ble beregnet et over
skudd på 2.34 m vannekvivalenter. Det betyr at bare 42% av den 
snøen som korn i løpet av vinteren smeltet bort i løpet av 
sommeren. Bare 3 ganger i løpet av måleperioden på 23 år 
(1973, 1976 og 1990) har det vært målt større masseoverskudd 
på Engabreen. Likevektslinjens høyde lå 875 m o.h., og det 
er nesten 300 m lavere enn et år som breen er i likevekt. 

ENGABREEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall 

m o.h. 

1500-1594 
1400-1500 

1300-1400 

1200-1300 

1100-1200 

1000-1100 
900-1000 

800-900 

700-800 

600-700 

500-600 

400-500 

300-400 

200-300 

40-200 

40-1594 

Tabell 11 

S Bw bw B. b. Bo bo 

km 2 106m3 m l/s-km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m 

0.12 0.6 5.35 169.6 0.1 0.60 19.0 0.6 4.75 
2.51 13.9 5.52 175.0 2.2 0.89 28.2 11.6 4.63 

9.35 48.2 5.15 163.3 12.2 1.30 41.2 36.0 3.85 

8.55 37.3 4.36 138.3 12.2 1.43 45.3 25.1 2.93 
7.60 28.7 3.78 119.9 13.3 1.75 55.5 15.4 2.03 

4.66 15.4 3.30 104.6 8.6 1.85 58.7 6.8 1.45 
2.46 6.7 2.74 86.9 5.3 2.14 67.9 1.5 0.60 
0.94 2.2 2.35 74.5 2.5 2.62 83.1 -0.3 -0.27 

0.50 0.9 1.75 55.5 1.6 3.25 103.1 -0.8 -1.50 

0.37 0.4 1.13 35.8 1.5 4.01 127.2 -1.1 -2.88 

0.27 0.2 0.58 18.4 1.3 4.83 153.2 -1.1 -4.25 
0.21 -0.1 -0.25 -7.9 1.1 5.35 169.6 -1.2 -5.60 

0.17 -0.1 -0.76 -24.1 1.0 6.04 191.5 -1.2 -6.80 

0.22 -0.3 -1.22 -38.7 1.4 6.33 200.7 -1.7 -7.55 

0.09 -0.2 -1.70 -53.9 0.6 6.70 212.5 -0.8 -8.40 

38.02 153.8 4.05 128.4 64.9 1.71 54.2 88.9 2.34 

Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for hvert 
100 m høydeintervall_ 

Winter, summer and net balanee and area distribution at 100 m 
height intervals. 
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Massebalansediagram for Engabreen 1992 som viser areal fordel ing og 
massebalanse og volum av nettobalansen for hvert 100 m høydeinter
vall. Arealfordelingen viser at breen har et stort firnområde og 
en bretunge som går nesten ned til havsnivå. Likevektslinjen 
ligger 875 m o.h. 

The mass balanee diagram for Engabreen shows winter, summer and 
net balanee and volume of net balanee for 100 m height intervals. 
The area distribution curve shows a typical outlet glaeier. Most 
of the area is firn area (1000 - 1500 m a.s.l.) and the narrow 
tongue nearly reaches sea level. Due to its low level, melting 
occurs at the tongue even in the winter and is indicated as nega
tive winter balance. High accumulation of and low ablation 
resulted in a very high positive net balanee of 2.34 m w.eq. 
whereas the average for 23 years is +0.68 m. The ELA was 8.75 m 
a . s.l . and the AAR was 94%. 

Vinter-, sommer- og nettobalansens fordeling med høyden er 
vist på fig.19. Verdiene for de enkelte høydeintervall er 
fremstilt i tabell 11. 

I løpet av måleperioden, som omfatter 23 år, er det beregnet 
et samlet masseoverskudd på over 17 m vannekvivalenter på 
Engabreen. Bare 6 av disse årene har breen hatt negativ netto
balanse. 
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TROLLBERGDALSBREEN 1992 (161.F) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den 28. mai. Samtlige staker 
fra fjoråret var nedsnødd, men sommeroverflaten var stort sett 
enkel å definere ved sonderinger og kjerneboringer. Snødybden 
varierte mellom 3.5 og 6.5 meter. 4 nye staker ble satt ut på 
940, 1000, 1040 og 1180 m o.h. Snøtettheten ble målt ned til 4 
meters dyp 1040 m o.h. og ekstrapolert ned til 6.5 meter. 
Middeltettheten på snøpakken var 0.55 g/emJ • 

Stakenettet ble vedlikeholdt under sommerbesøk l august, og 
minimumsmålingene ble utført den 12.september. Nettobalansen 
kunne kontrolleres på 3 gamle staker som dukket opp i løpet av 
sommeren. 

Resultater 

Vinterbalansen er beregnet til 2.65 m vannekvivalenter (4.8 
mill. mJ ) som utgjør omtrent gjennomsnittet av de to foregående 
årene og 110% av gjennomsnittet for perioden 1970-74. 

Sommerbalansen er beregnet til 2.05 meter vann (3.7 mill. mJ ) 

som er 75% av gjennomsnittet for 1990 og 1991 og bare 65% av 
gjennomsnittet for perioden 1970-74. 

Trollbergdalsbreens nettobalanse for 1992 er beregnet til 
0.60 meter vann. Til sammenligning var gjennomsnittet for 
perioden 1970-74 på -0.58 meter og gjennomsnittet for årene 
1990 og 91 var på -0.06 meter. Vinter-, sommer- og nettobalan
sens fordeling med høyden er vist i tabell 12 og fig.20. 

TROLLBERGDALSBREEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn 

m o.h. km' 106m3 m l/s-km2 106m3 m I/s-km' 106m3 m 

1250-1300 0.005 0.02 3.10 98 0.01 1.10 35 0.01 2.00 
1200-1250 0.080 0.24 3.00 95 0.10 1.20 38 0.14 1.80 
1150-1200 0.173 0.51 2.95 94 0.25 1.45 46 0.26 1.50 

1100-1150 0.128 0.36 2.80 89 0.22 1.70 54 0.14 1.10 
1050-1100 0.556 1.45 2.60 82 1.11 2.00 63 0.33 0.60 
1000-1050 0.615 1.48 2.40 76 1.38 2.25 71 0.09 0.15 
950-1000 0.199 0.55 2.75 87 0.49 2.45 78 0.06 0.30 
900-950 0.063 0.21 3.30 105 0.16 2.50 79 0.05 0.80 

900-1300 1.819 4.82 2.65 84 3.72 2.05 65 1.10 0.60 

Tabell 12 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høydeintervall_ 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 50 m 
height intervals_ 
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Massebalansediagram for Trollbergdalsbreen 1992. Vinddrift har 
ført til at det er størst akkumulasjon nederst på breen. Alle 
høydeintervaller hadde positiv nettobalanse og ELA blir under 
breens laveste punkt. 

Mass balanee diagram for Trollbergdalsbreen 1992 showing mass 
balanee for 50 m height intervals. The shape of the winter balanee 
curve is due to wind drift. The lowest areas have highest 
accumulation. The net balanee was positive in every height 
interval and accordingly the ELA is below the entire glaeier. That 
means that the AAR was 100%. 
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STORSTEINSFJELLBREEN 1992 (173.AB6B) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den 11. og 12. mai. Bare 2 
av fjorårets staker var synlige på hhv. 1160 og 1385 m o.h. 
Derfor ble 5 nye staker satt ut i høydenivåene 1030, 1300, 
1445 og 1680 m o.h. Sommeroverflaten var enkel å definere opp 
til 1550 m o.h. Over denne høyden er balansekurvene noe mer 
usikre, men arealet her er så lite at det er uvesentlig for 
den tolale nettobalansen for hele breen. Sonderinger ble 
utført i alle høydenivåer og bekreftet av kjerneboringer over 
1200 m o.h. Snødybden varierte fra 1.7 meter på bretunga og 
opp til 7.5 meter i de høyestliggende områdene. Snøtettheten 
ble målt ned til 5 meters dyp i høydenivå 1385 m o.h. og 
ekstrapolert videre så langt som nødvendig. Middeltettheten i 
snøpakka var 0.44 g / cm3 • 

Stakenettet ble vedlikeholdt ved sommerbesøk i august. Mini
mumsmålingene ble utført den 10.september under vanskelige 
forhold. Regn og tåke gjorde det umulig å finne de to øverste 
stakene. Smeltingen i høydenivåene over 1550 m o.h. er derfor 
bestemt ut fra stakemålinger lavere på breen. Nettobalansen 
kunne kontolIeres på 4 staker som kom fram i løpet av somme
ren. 

STORSTEINSFJELLBREEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn 

m O.h. km 2 106m3 m I/s-km2 106m3 m IIs-km2 106m3 m 

1800-1850 0.022 0.06 2.90 92 0.00 0.20 6 0.06 2.70 
1750-1800 0.041 0.12 2.98 94 0.01 0.25 8 0.11 2.73 
1700-1750 0.134 0.40 3.01 95 0.04 0.30 10 0.36 2.71 
1650-1700 0.173 0.51 2.96 94 0.06 0.35 11 0.45 2.61 
1600-1650 0.174 0.50 2.90 92 0.07 0.40 13 0.44 2.50 
1550-1600 0.208 0.58 2.79 88 0.10 0.50 16 0.48 2.29 
1500-1550 0.357 0.89 2.48 79 0.21 0.60 19 0.67 1.88 
1450-1500 0.484 1.11 2.30 73 0.34 0.70 22 0.77 1.60 
1400-1450 0.898 1.81 2.01 64 0.81 0.90 29 1.00 1.11 
1350-1400 1.032 2.29 2.22 70 1.08 1.05 33 1.21 1.17 
1300-1350 0.674 1.47 2.18 69 0.71 1.05 33 0.76 1.13 
1250-1300 0.743 1.48 1.99 63 0.89 1.20 38 0.59 0.79 
1200-1250 0.379 0.63 1.67 53 0.55 1.45 46 0.08 0.22 
1150-1200 0.300 0.39 1.31 42 0.50 1.65 52 -0.10 -0.34 
1100-1150 0.215 0.24 1.10 35 0.38 1.75 55 -0.14 -0.65 
1050-1100 0.120 0.09 0.79 25 0.22 1.80 57 -0.12 -1.01 
1000-1050 0.080 0.05 0.58 18 0.15 1.90 60 -0.11 -1.32 
950-1000 0.064 0.04 0.59 19 0.12 1.95 62 -0.09 -1.36 
920-950 0.025 0.01 0.50 16 0.05 2.00 63 -0.04 -1.50 

920-1850 6.123 12.67 2.07 66 6.29 1.03 33 6.38 1.04 

Tabell 13 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 50 m 
height intervals. 
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STORSTEINSFJELLBREEN 1992 
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Massebalansediagram for storsteinsfjellbreen 1992. Breen hadde et 
betydelig overskudd. Likevektslinjens høyde var 1205 m og 86% av 
breens areal ligger over dette nivå. 

Mass balanee diagram for Storsteinsfjellbreen 1992. The highest 
measured winter balanee and a low summer balanee resulted in a 
substantial mass surplus of 1.04 m w.eq. That means that 50% of 
the accumulation was remaining at the glaeier. The ELA was about 
1205 m a.s.l. and the AAR was 86%. 

Resultater 

Vinterbalansen er beregnet til 2.07 meter vannekvivalenter 
(12.7 mill. m3 ). Til sammenligning var fjorårets tall 
1.56 meter, mens gjennomsnittet for perioden 1964 - 68 var 
på 1.49 meter vann jevnt fordelt over hele breoverflaten. 

Sommerbalansen er beregnet til 1.03 meter vann (6.3 mill. m3 ). 

Fjorårets sommerbalanse var på 1.60 meter, mens gjennomsnittet 
for perioden 1964 - 68 var 1.42 meter. 

En høy vinterbalanse og lav sommerbalanse gir da en positiv 
nettobalanse på 1.04 meter på Storsteinsfjellbreen for 1992. I 
1991 var nettobalansen -0.04 meter, mens gjennomsnittet for 
forrige måleperiode var på 0.06 meter. Vinter-, sommer- og 
nettobalansens fordeling med høyden er vist i tabell 13 og 
fig.21. 
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LANGFJORDJØKULEN 1992 (211.33A) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble gjort den 3.juni. Dette er vel 
sent, men det var umulig å få helikoptertransport samtidig med 
pent vær tidligere på våren. Kun den nederste staken på 390 m 
o.h. hadde overlevd vinteren, og 3 nye staker ble satt ut i 
høydenivåene 680, 870 og 1060 m o.h. Snødypet ble bestemt med 
kjerneboring på toppen, og sonderinger fra 870 m o.h. og ned 
til bretunga. På toppen (1060 m o.h.) var det rundt 5 meter 
snø, og på 870 m o.h. hvor snødypet er størst var det 7.5 
meter. Deretter avtok snødypet gradvis til 1.6 meter nederst 
på breen 350 m o.h. Sommeroverflata var stort sett enkel å 
definere med sonderinger under 870 m o.h. Over dette høydeni
vået måtte det benyttes kjerneboring. Snøtettheten ble målt 
ned til 5 meter og ekstrapolert videre så langt som nødvendig. 
Middeltettheten var 0.59 g/em3 • 

Stakenettet ble vedlikeholdt under sommerbesøket l august. 
Nederst på breen var 3 staker dukket frem. 

Minimumsmålingene ble utført den 22.september. Samtidig med 
minimumsmålingene ble stakene også posisjonert for beregning 
av brebevegelse. 

LANGFJORDJØKULEN 1992 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B, b, Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m I/s4<m2 106m3 m I/s4<m2 106m3 m 

1000-1062 0.668 2.07 3.10 98 1.17 1.75 55 0.90 1.35 
900-1000 1.005 3.52 3.50 111 1.91 1.90 60 1.61 1.60 

800-900 0.691 2.80 4.05 128 1.42 2.05 65 1.38 2.00 

700-800 0.691 2.04 2.95 94 1.62 2.35 75 0.41 0.60 
600-700 0.628 1.38 2.20 70 1.66 2.65 84 -0.28 -0.45 

500-600 0.503 0.78 1.55 49 1.61 3.20 101 -0.83 -1.65 

400-500 0.396 0.44 1.12 36 1.54 3.90 124 -1.10 -2.78 

300-400 0.215 0.20 0.92 29 0.99 4.60 146 -0.79 -3.68 

300-1062 4.797 13.23 2.76 88 11.92 2.48 79 1.31 0.28 

Tabell 14 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 100 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 100 m 
height intervals. 
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Massebalansediagram for Langfjordjøku1en 1992. Likevekts1injens 
høyde var 700 m o.h. 
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Mass balanee diagram, volume of net balanee and area distribution 
for 100 m height intervals for Langfjordjøkulen, the northernmost 
of the investigated glaicers. The net balanee was +0.28 m and the 
ELA was 700 m a.s.l., which corresponds to an AAR of 64%. 

Resultater 

Vinterbalansen er beregnet til 2.76 m vannekvivalenter (13.2 
mill. m3 ). Det er den høyeste vinterbalansen som er målt siden 
målingene startet i 1989. Gjennomsnittet for 1989-91 er 2.47 m 
vann fordelt over hele breen. 

Sommerbalansen er beregnet til 2.48 m vann (11.9 mill. m3 ). 

Sammenlignet med de andre årene er dette under middelverdien 
for perioden 1989-91 som er på 2.77 mvann. 

Nettobalansen på Langfjordjøkulen for 1992 er dermed beregnet 
til 0.28 meter vann fordelt over hele breens areal. Til sam
menligning var det negativ nettobalanse både i 1989 og 1990 
med hhv. -0.57 og -0.40 meter, mens resultatet for 1991 såvidt 
ble positivt med 0.09 meter. Likevektslinjen lå 690 m o.h. 

Vinter-, sommer- og nettobalansens fordeling med høyden er 
vist i tabell 14 og fig. 22. 
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SAMMENDRAG 1992 

Balanseåret 1991-92 ble et nytt år med stor vinterbalanse og 
relativt liten sommerbalanse. Dette resulterte i overskudd på 
alle målte breer unntatt Gråsubreen. 

I Syd-Norge var akkumulasjonen forholdsvis størst for de mest 
maritime breene og minst på de mest kontinentale. Ålfoten 
hadde 152% (5.48 m vannekvivalenter) av midlere vinterbalanse 
og Nigardsbreen 136% (3.16 m), mens Hellstugubreen og Gråsu
breen hadde hhv. 104% og 92% eller 1.17 m og 1.70 m vannekvi
valenter. Forholdsvis størst var vinterbalansen på Hardanger
jøkulen med 181% eller 3.71 m vannekvivalenter. 

Også i Nord-Norge var akkumulasjonen større enn normalt. 
Engabreen hadde 4.05 m vannekvivalenter som er 136% av middel
verdien for 23 års målinger. Forholdsvis størst var vinter
balansen på Storsteinsfjellbreen med 139% (2.07 m). 

Samtlige breer hadde en sommerbalanse som var mindre enn 
normalt. For breene med lang måleserie var sommerbalansen 
rundt 80% av middelverdien. Bare på Ålfoten var den noe større 
med 96%. 

Stor vinterbalanse og liten sommerbalanse medførte at alle 
breene hadde overskudd - og til dels stort. Bare i Jotunheimen 
var nettobalansen nær null. De mest maritime breene (Ålfoten, 
Nigardsbreen, Hardangerjøkulen og Engabreen) hadde alle et 
overskudd på rundt 2 m vannekvivalenter. Det betyr at 43-58% 
av årets akkumulasjon ble liggende igjen på disse breene. Også 
på Storsteinsfjellbreen og Svartisheibreen ble 40-50% av årets 
akkumulasjon liggende igjen. 



Glacier 

Allotbreen 

Hansebreen 

Nigardsbreen 

Austda/sbreen 

Hardangerjøkulen 

Storbreen 

Hellstugubreen 

G råsu breen 

A. Okstindbreen 

Svartisheibreen 

En9abreen 

T rollbergdalsbreen 

Storsteinsfjellbreen 

Langljordjøkulen 

Tabell 15 
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MASSEBALANSE 1992 

Area Winter balance Summer ba/ance Net balanæ Eq.line 
altitude 

B. b. B, bs Bn bn 

km' 106m3 m Ils km' 106m3 m Ils km' 106m3 m Ils km' m a.s.l. 

4,8 26,30 5,48 173 15,31 3,19 101 10,99 2,29 72 1050 

3.3 14.64 4.41 140 11.40 3.43 109 3.24 0.98 31 1125 

47,8 151,05 3,16 100 74,57 1,56 49 76,48 1,60 51 1360 

11,9 33,32 2,80 88 26,89 2,26 71 6,43 0,54 17 1375 

17,2 60,37 3,51 111 29,58 1,72 54 30,79 1,79 57 1525 

5,3 8,53 1,61 51 8,11 1,53 48 0,42 0,08 3 1710 

3,0 3,51 1,17 37 3,09 1,03 32 0,42 0,14 5 1850 

2,2 1,54 0,70 22 1,76 0,80 25 -0,22 -0,10 -3 

14,0 40,32 2,88 91 23,10 1,65 52 17,22 1,23 39 1260 

5,5 21,40 3,89 123 14,74 2,68 85 6,66 1,21 38 890 

38,0 153,90 4,05 128 64,98 1,71 54 88,92 2,34 74 875 

1,8 4,77 2,65 84 3,69 2,05 65 1,08 0,60 19 <900 

6,1 12,63 2,07 65 6,28 1,03 32 6,35 1.04 33 1210 

4,8 13,25 2,76 87 11,90 2,48 78 1,35 0,28 9 690 

Et sammendrag av massebalansemålinger som er utført på norske 
breer 1992. Tabellen angir vinter-, sommer- og nettobalanse i 
hhv. volum, vannekviva1enter og spesifikt avløp. Videre er 
oppgitt likevektslinjens høyde og AAR, som er akkumulasjonsom
rådets prosentvise andel av hele breens areal. 

The tab1e presents a summary of mass balanee results performed 
at Norwegian glaeiers in 1992. The two 1eft eo1umns show gla
eier names and their areas. Then winter, summer and net balanee 
are shown in volume, water equiva1ents and speeifie diseharge 
respeetive1y. The two right eo1umns indieate ELA (equi1ibrium 
line altitude) and AAR (aeeumu1ation area ratio), whieh is 
defined as the pereentage of the total glaeier area above the 
equi1ibrium line. 
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MASSEBALANSE 1992 

Glaeier Area No Winter balanee Summer balance Net balanæ 
obs 

-
(km2 ) yrs bw(m) % b.(m) % bn(m) bn(m) 

Alfotbreen 4,82 30 5,48 152 3,19 96 +2,29 +0,36 

Nigardsbreen 47,82 31 3,16 136 1,56 80 +1,60 +0,39 

Austdalsbreen 11,95 7 2,80 108 2,26 105 +0,54 +0,44 

Hardange~økulen 17,18 30 3,51 181 1,72 87 +1,79 +0,12 

Storbreen 5,26 44 1,61 113 1,53 93 +0,08 -0,22 

Hellstugubreen 2,98 31 1,17 104 1,03 74 +0,14 -0,27 

Gråsubreen 2,20 31 0,70 92 0,80 79 -0,10 -0,25 

A. Okstindbreen 14,01 6 2,88 117 1,65 68 +1,23 +0,22 

Svartisheibreen 5,48 5 3,89 124 2,68 99 + 1,21 +0,44 

Engabreen 38,02 23 4,05 136 1,11 74 +2,34 +0,68 

T rollbergdalsbreen 1,82 8 2,65 106 2,05 71 +0,60 -0,54 

Storstein sfjellbreen 6,12 7 2,07 139 1,03 71 +1,04 +0,19 

Langfjordjøkulen 4,80 4 2,76 112 2,48 90 +0,28 -0,29 

Tabell 16 En oversikt over massebalansemålinger som er utført i 1992 og 
resultatenes avvik fra middelverdien for den tiden målinger har 
vært utført. Foruten breens areal og måleseriens lengde viser 
tabellen vinter- og sommerbalanse i vannekvivalenter og prosent
vis avvik fra middelverdien for måleserien, samt nettobalanse og 
midlere nettobalanse. 

A summary of mass balanee results 1992 and their deviation from 
average. The table indicates glaeier area, number of investiga
tion years, winter and summer balanee in water equivalents and 
in percent of average, and net balanee and average net balance. 
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INNLEDNING 1993 

I 1993 ble målingene utført på de samme breer og med de samme 
oppdragsgivere som i 1992. På Storbreen ble imidlertid ansva
ret for målingene overført fra Norsk Polarinstitutt til NVE. 
Bremålingene på Langfjordjøkulen ble avsluttet i 1993 etter 5 
års virksomhet. 

Værforholdene i balanseåret 1992-93 

Året 1992-93 ble på mange måter likt det foregående år. Vinte
ren var preget av vedvarende vestavær med mye nedbør. En 
sommer som ovenikjøpet var enda kaldere enn den foregående 
resulterte i et solid overskudd på samtlige målte breer. 

I september var det typisk vestavær over hele landet med 
nedbør litt over det normale på Vestlandet og noe under det 
normale øst for vannskillet. Temperaturen var nær normal. 
Dette medførte at vinterakkumulasjonen startet på de øverste 
områdene av breene. Nord-Norge hadde en temperatur rundt 2° 
over normalt og dertil under 50% av normal nedbørmengde. Her 
ble det derfor ubetydelig akkumulasjon i september. 

Oktober var uvanlig kald i hele landet. I Syd-Norge var nedbø
ren bare rundt 25% i breområdene. I Nordland var forholdene 
mer normale, mens det lenger nord var et betydelig nedbørs
overskudd. 

November hadde vekslende vær med temperatur under normalt i 
hele landet. Syd-Norge hadde et nedbøroverskudd som var for
holdsvis størst i østlige deler. Hele Nord-Norge hadde svært 
lite nedbør. 

I begynnelsen av desember startet en periode med stort sett 
vedvarende lavtrykksaktivitet og kraftig vestavær. Både i 
desember, januar og februar var det rekordnedbør flere steder 
på Vestlandet med månedsnedbør opp til 300-400% i denne 3 
måneders perioden. Også i Nord-Norge ble det målt store ned
børmengder, spesielt i desember som hadde opp til 400% og 
rekordnedbør flere steder. Temperaturen var dessuten svært 
høy, spesielt i januar som var 4-7° varmere enn normalt over 
hele landet. Tidvis kom nedbøren som regn også på breene. 
Dette førte igjen til større tetthet enn normalt på årets 
akkumulasjon. på Ålfoten var middeltettheten 0.55 g/em3 • 

Vestaværet fortsatte i mars, men med mer beskjedne nedbørmeng
der. 

April og mai hadde normal temperatur og lite nedbør. Det var 
imidlertid lite eller ingen smelting på breene. 

Juni var svært kald over hele landet, spesielt i fjelltraktene 
i Syd-Norge og i Nord-Norge, der temperaturen var 2-3° under 
normalt. Nedbøren var rundt normal. Det var derfor svært liten 
eller ingen smelting på breene. Snarere var det akkumulasjon, 
da det flere ganger i juni falt snØ i fjellområdene både i 
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Syd- og Nord-Norge. 

I Syd-Norge fortsatte den kalde værtypen også i juli og au
gust. For begge månedene var temperaturen i det sentrale Syd
Norge opp til 2° under normalt. Sammen med den store akkumula
sjonen den forutgående vinter førte det til at det ble liggen
de igjen snø på størstedelen av breene hele sommeren. Albedoen 
var større enn normalt, noe som reduserte ablasjonen. I til
legg kom det nedbør i form av snø på de høyeste breområdene l 

Syd-Norge, noe som økte albedoen ytterligere. Den store al
bedoen gjorde at smeltingen ble enda mindre enn temperatur
forholdene skulle tilsi. Ablasjonen på breene i Syd-Norge ble 
derfor betydelig under normalt - helt ned mot 50% av middel. I 
hele Nord-Norge derimot forandret forholdene seg radikalt i 
begynnelsen av juli. En varmeperiode med svært høye temperatu
rer og stor avsmelting varte til midten av august. Juli var 
opp til tre grader varmere enn normalt og august 1-2° varmere. 
Dette var imidlertid ikke nok til å kompensere for den kalde 
forsommeren, så sommerbalansen i Nord-Norge ble litt under 
middels. 



ÅLFOTBREEN 1993 (086.6C1B) 

Feltarbeid 

I løpet av 1993 ble det utført 5 besøk på Ålfotbreen. 

Et vinterbesøk som ble gjort den 28. februar for å skjøte 
tårnet på toppen var forgjeves, da det var nedsnødd. Selv om 
radiosenderen på toppen ga signaler, ble ikke tårnet funnet. 
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Den 15. april startet akkumulasjonsmålingene. Været ble imid
lertid så dårlig at det var umulig å utføre arbeidet. Utsikte
ne var også dårlige, så arbeidet måtte avbrytes etter to 
dager. 

Akkumulasjonsmålingen ble fullført i perioden 23.-26. april. 
Det var da kommet rundt 1 m snø i løpet av 8 dager siden 
forrige besøk. Det ble foretatt 60 sonderinger av snødypet på 
den vestre delen av breen (den delen av breen som drenerer til 
breelven) og 25 sonderinger på den østre delen, også kalt 
Hansebreen, som drenerer direkte til Åskåravann. 

Det var noe problemer med å påvise sommeroverflaten på breens 
høyeste områder. Det ble foretatt visse korreksjoner av vin
terbalansen etter at de gamle stakene smeltet frem i løpet av 
sommeren. Under 1200 m o.h. var somrneroverflaten lett å påvi
se. Snødypet varierte mellom 6.8 og 11 m. De fleste 
sonderingene lå mellom 7.5 og 9 m. 

Tetthetsprøve ble tatt i 1200 m nivå ned til 8.0 m. Her ble SO 
tydelig påvist ved tetthetsforskjell på 7.6 m dyp, men det var 

ÅLFOTBREEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn 

m o.h. km2 108m3 m IIs-km2 108m3 m I/s-km2 108m3 m 

1350-1380 0.274 1.28 4.68 148 0.57 2.08 66 0.71 2.60 
1300-1350 1.015 4.72 4.65 147 2.23 2.20 70 2.49 2.45 
1250-1300 0.811 3.88 4.78 152 2.01 2.48 79 1.87 2.30 
1200-1250 0.765 3.60 4.70 149 2.13 2.78 88 1.47 1.92 
1150-1200 0.649 3.08 4.75 151 1.97 3.04 96 1.11 1.71 
1100-1150 0.553 2.67 4.82 153 1.71 3.10 98 0.95 1.72 
1050-1100 0.356 1.76 4.94 157 1.15 3.22 102 0.61 1.72 
1000-1050 0.216 1.12 5.18 164 0.75 3.45 109 0.37 1.73 
950-1000 0.125 0.71 5.66 179 0.46 3.70 117 0.25 1.96 
900-950 0.047 0.30 6.40 203 0.19 3.94 125 0.12 2.46 
870-900 0.004 0.03 6.65 211 0.02 4.05 128 0.01 2.60 

870-1380 4.815 23.15 4.81 153 13.19 2.74 87 9.96 2.07 

Tabell 17 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høydeintervall . 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 50 m 
height intervals. 
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Fig.23 Massebalanse for Alfotbreen 1993. Som vanlig forårsaker sterk 
vinddrift at den største akkumulasjonen er nederst på breen. 
Derfor blir nettobalansen minst midt på breen. Nettobalansekurven 
ligger i sin helhet til høyre for y-aksen slik at ingen deler av 
breen hadde negativ nettobalanse. ELA er lavere enn breens laves
te punkt (870 m o.h.). 

Mass balanee diagram for Alfotbreen 1993 ( a north facing part of 
the Alfoten ieeeap) . Another year with high winter balanee and 
low summer balanee gave a substantial positive net balanee amoun
ting to 2.07 m w.eq. During the last 5 years the cumulative net 
balanee has been more than 9 m w.eq. Due to wind drift the 
highest accumulation is on the lower part of the glaeier, and the 
lowest net balanee is registered on the middle part. Substantial 
amounts of snow are probably transported from the south facing 
part of the icecap to the north facing part where the investi
gation is performed. This is the reason for the much lower accu
mulation on the adjacent glaeier Hansebreen (see below). In 1993 
there was no exposed ice at Alfotbreen. The ELA was lower than 
870 m a.s.l. and consequently the AAR was 100%. 

vanskelig å se at dette var sommeroverflaten. Middeltettheten 
av årets snø ble her målt til 0.55 g/em3 , og det er mer enn 
vanlig. 

Sommerbesøk ble gjort 31. juli. Da var 3 gamle staker smeltet 
frem - en av dem over 1200 m o.h. på denne kunne akkumula
sjonsmålingene i de øvre områdene kontrolleres. 

Minimumsmålingene ble utført den 15. oktober. Stakene var 
blitt 2 - 2.5 m lenger siden juli. Det var ikke kommet nysnø. 
Det lå imidlertid mye snø igjen på Ålfotbreen - 4-5 m øverst 
på breen, avtagende til nesten ingenting nederst. Det var ikke 
eksponert blåis på breen. På Hansebreen var det enkelte små 
områder med eksponert blåis. Tetthetsprøve ble tatt av ea 4 m 
gjenværende snø på toppen. Middeltettheten av denne snøpakken 
var 0.63 g/em3 • 
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Resultater 

Vinterbalansen bygger på 60 sonderinger og l tetthetsprøve som 
viste SO ved tetthetsforskjell. Sommeroverflaten var usikker, 
men et lag kunne følges. 

Vinterbalansen ble beregnet til 4.81 m vannekvivalenter eller 
23.2 mill. m3 vann. Dette er 130% av midlere vinterbalanse i 
perioden 1963-92, men bare 94% av middelverdien for de 4 
foregående år. Kun 4 ganger har det vært målt høyere vinter
balanse på Ålfoten, derav 3 ganger i løpet av de siste 4 år. 

Sommerbalansen bygger på 7 staker som ble målt gjennom somme
ren og tetthetsprøve av 4 m gjenværende snø. 
Sommerbalansen ble beregnet til 2.74 m vannekvivalenter eller 
13.3 mill. m3 , og det er 83% av midlere sommerbalanse i måle
perioden. Kun 4 ganger, siste gang i 1987, har det vært målt 
mindre sommerbalanse på Ålfotbreen. 

Breens nettobalanse ble med dette +2.07 m vannekvivalenter. 
Det vil si at 10.0 mill. m3 vann eller 43% av årets akkumula
sjon ble holdt tilbake av breen. Midlere nettobalanse i måle
perioden 1963-92 er +0.42 m vannekvivalenter. Bare i 1973, 
1989 og 1992 har det vært målt større nettobalanse på Ålfot
breen. 

Årets likevektslinje lå så vidt lavere enn breens laveste 
punkt (870 m o.h.). Det vises i fig. 23. Når breen er i like
vekt, er likevektslinjens høyde ca 1220 m o.h. 

Siden målingene startet i 1963, har Ålfotbreen hatt et samlet 
masseoverskudd på 13 m vannekvivalenter. Det motsvarer 62 
mill. m] vann som er bundet til den delen av breen som drenerer 
til breelven i denne perioden. Rundt 9 meller 44 mill. m3 av 
overskuddet er kommet i årene 1989-93. 
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HANSEBREEN 1993 (086.6E) 

Målingene som er gjort på Hansebreen (nabobreen mot øst som 
drenerer direkte til Åskåravann) I viste en vinterbalanse på 
4.22 m (14.0 mill. m3 ) og det er 12% mindre enn på Ålfotbreen. 

HANSEBREEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m l/s-km2 

1300-1320 
1250-1300 

1200-1250 
1150-1200 

1100-1150 

1050-1100 

1000-1050 
950-1000 

925-950 

925-1320 

Tabell 18 

0.122 0.54 4.45 141 0.28 2.33 74 0.26 2.12 
0.504 2.20 4.36 138 1.28 2.53 80 0.92 1.83 

0.550 2.46 4.48 142 1.54 2.80 89 0.92 1.68 

0.541 2.24 4.14 131 1.65 3.05 97 0.59 1.09 

0.722 2.80 3.88 123 2.38 3.30 105 0.42 0.58 

0.427 1.69 3.95 125 1.55 3.64 115 0.13 0.31 

0.259 1.16 4.48 142 0.99 3.84 122 0.17 0.64 

0.158 0.78 4.92 156 0.63 3.98 126 0.15 0.94 

0.040 0.20 4.96 157 0.16 4.04 128 0.04 0.92 

3.323 14.07 4.23 134 10.46 3.15 100 3.61 1.08 

Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 50 m 
height intervals. 
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Fig.24 Massebalansediagram for Hansebreen 1993, som er A1fotbreens 
tilgrensende nabobre mot øst. Akkumulasjonen er 15% mindre enn på 
Alfotbreen pga. forskjellig vinddrift av snø på de to breene. 
Dessuten har Hansebreen lavere middelhøyde og har derfor 10% 
høyere ablasjon enn Alfotbreen. Til tross for dette er også 
nettobalansekurven positiv i alle høydenivåer på Hansebreen. ELA 
er følgelig lavere enn 925 m o.h. og AAR er 100%. 

Mass balanee diagram for Hansebreen (adjacent glaeier to Alfot
breen) 1993. The winter balanee curve has a minimum at about 1100 
m a.s.l. due to winddrift. Although the accumulation is 15% less 
and the ablation 10% greater than at Alfotbreen, also Hansebreen 
had positive net balanee in all height intervals, and the total 
net balanee was +1.07 m water equivalents. The ELA was lower than 
925 m a.s.l. and the AAR was 100%. 



Denne forskjellen skyldes trolig dels avtagende nedbør mot 
øst, og dels at det på Ålfotbreen måles mer snø enn hva 
nedbøren representerer pga. stor vindtransport av snø fra 
breens sydside. 

Sommerbalansen på Hansebreen ble beregnet til 3.15 m vann
ekvivalenter (10.5 mill. m3 ) og det er ca 10% mer enn på 
Ålfotbreen. Det kan forklares med at Hansebreen har lavere 
middelhøyde. 

Nettobalansen på Hansebreen ble dermed +1.07 m vannekviva
lenter (3.6 mill. mJ ). 

Også på Hansebreen ble likevektslinjen liggende under breens 
laveste punkt (se fig.24). 
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NIGARDSBREEN 1993 (076.EZ) 

Feltarbeid 

Årets første besøk ble utført den 6.februar. Stake 51 ved 
Steinmannen og tårn T 56 ble skjøtt, og de viste at det var 
kommet omlag 3 m snø på Steinmann (1630 m o.h.) og 6 m på 
breens høyeste områder(1780 m o.h.). 
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Akkumulasjonsmålingene ble utført i tiden 27.-30.april. Grunn
laget for beregning av vinterbalansen er: 

Måling av tårnene T 56 (1780 m o.h.) og T 95 (1675 m o.h.) 
som begge viste drøyt 7 m snø, samt stake 51 på Stein
mannen (1630 m o.h.) som viste i underkant av 4 m snø. 
85 sonderingspunkter mellom 1400 m o.h. og toppen av breen 
på 1960 m o.h. I tillegg ble det sondert i 10 punkter i 
høydenivåene 1000 og 600 m o.h. Sommeroverflaten var lett 
å finne over hele breen, og kunne kontrolleres vha. tårne
ne. 
Snøtettheten ble målt i høydenivåene 1780 og 1630 m o.h. 

Fig.25 Nigardsbreen og Ni gards vann (285 m o.h.). Nigardsvann ble dannet 
av breens tilbakegang mellom 1936 og 1968. De siste 5 årene har 
breen begynt å gå fram. 

Nigardsbreen outlet glaeier and Lake Nigardsvann. The glaeier 
withdrew 1200 m and created the lake between 1936 and 1968. In 
1975 the retreat ceased and the last 5 years the glaeier has 
started advancing. 



Under sommerbesøket 6.-7.juli ble tårn T 95 skjøtt med 3 m, 
mens tårn T 56 som var meget skjevt, ble rettet opp. 
Ablasjonsstaken på 600 m o.h. ble ornboret. 
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Minimumsmålingene ble utført 15.-17.septernber. Ablasjonen ble 
målt på de samme punktene som i april, samt på stake 50 (1500 
m o.h.). Det lå igjen nesten 5 m snø på breens øvre deler. 
Tårn T 56 ble flyttet til en mer representativ posisjon som 
ligger litt høyere på breen enn den forrige (1830 m o.h.). Nye 
staker ble satt ned like over likevektslinja (1475 m o.h.) og 
på bretunga(1000 m o.h.). Ablasjonsstaken på 600 m o.h. ble 
boret om. Snøtettheten ble målt i høydenivå 1830 m o.h. Det 
ble gjort frontmåling og nytt målepunkt ble etablert i lengre 
avstand fra brefronten. 

Resultater 

Vinterbalanse 
I høydeintervallet 1600-1700 m o.h. er de målte verdiene 
mellom Steinmannen og T 56 gitt en lavere vekt enn verdiene 
fra områdene ved T 95 som antas å representere en større del 
av breens areal. I tillegg er tallene i høydeintervallet 1500-
1600 ID o.h. justert i forhold til tidligere sammenlignbare år. 

NIGARDSBREEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B, b, Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m I/s-km2 106m3 m I/s-km2 106m3 m 

1900-1960 0.38 1.4 3.65 116 0.1 0.35 11 1.3 3.30 
1800-1900 3.92 15.5 3.95 125 1.4 0.35 11 14.1 3.60 

1700-1800 9.39 32.4 3.45 109 3.8 0.40 13 28.6 3.05 

1600-1700 12.88 41.2 3.20 101 8.4 0.65 21 32.8 2.55 

1500-1600 9.18 28.5 3.10 98 10.6 1.15 36 17.9 1.95 

1400-1500 5.82 17.8 3.05 97 11.1 1.90 60 6.7 1.15 

1300-1400 2.28 6.2 2.70 86 5.5 2.40 76 0.7 0.30 

1200-1300 0.90 2.2 2.40 76 2.7 2.95 94 -0.5 -0.55 

1100-1200 0.45 0.9 2.05 65 1.6 3.60 114 -0.7 -1.55 

1000-1100 0.58 1.0 1.75 55 2.5 4.25 135 -1.5 -2.50 

900-1000 0.47 0.7 1.55 49 2.4 5.05 160 -1.6 -3.50 

800-900 0.44 0.6 1.40 44 2.6 5.85 186 -2.0 -4.45 

700-800 0.33 0.4 1.30 41 2.2 6.70 212 -1.8 -5.40 

600-700 0.39 0.5 1.20 38 2.9 7.55 239 -2.5 -6.35 

500-600 0.24 0.3 1.10 35 2.0 8.35 265 -1.7 -7.25 

400-500 0.12 0.1 1.00 32 1.1 9.20 292 -1.0 -8.20 

320-400 0.05 0.0 0.90 29 0.5 10.00 317 -0.5 -9.10 

320-1960 47.82 149.7 3.13 99 61.4 1.28 41 88.3 1.85 

Tabell 19 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 100 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 100 m 
height intervals. 
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Massebalansediagram for Nigardsbreen 1993 som viser vinter-, 
sommer- og nettobalanse, volum av nettobalansen, samt areal for
deling for 100 m høydeintervall. Breen viste et stort masseover
skudd og likevektslinjen lå 1310 m o.h. 

Mass balanee diagram for Nigardsbreen 1993 indicating winter, 
summer and net balanee and net balanee volume for 100 m height 
intervals in addition to area distribution curve. The winter 
balanee was 131% of average of 32 years' measurements. An excep
tional cold summer resulted in a summer balanee that was only 66% 
of average. Accordingly the net balanee showed a substantial 
surplus amounting to 1.85 m w.eq. Thus that 60% of the accumu
lation was left on the glaeier. Higher net balanee is observed 
three times in 31 years. As an outlet glaeier most of its area 
consist of the plateau area between 1400 and 1900 m a.s.l. The 
ELA was at 1310 m, even lower than the lowest part of the plateau 
and the AAR was 92%. 

Dette er gjort fordi snømengdene rundt Steinmannen ikke var 
representative for høydeintervallet. I de høydenivåene det 
ikke er foretatt målinger er kurven trukket dels lineært og 
dels ut i fra tidligere erfaringer. 
Midlere snøtetthet ble beregnet til 0.49 g/em3 i 1780 m nivå og 
til 0.48 g/em3 i 1630 m nivå. 

Vinterbalansen ble beregnet til 3.13 m vannekvivalenter (149.7 
mill.m3 ) med en nøyaktighet på ±0.34 m. Det er 131% av midlere 
vinterbalanse i måleperioden som har vart kontinuerlig siden 
1962. Til sammenligning ble vinterbalansen i 1992 beregnet til 
3.16 m. Bare fire ganger tidligere er det målt større vinter
balanse på Nigardsbreen. 

Tabell 19 viser verdiene for massebalansen l de enkelte høyde
intervall. Fig.26 viser vinter-, sommer- og nettobalansens 
fordeling med høyden og fig.27 viser Nigardsbreens årlige 
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Massebalanse Nigardsbreen 1962 - 1993 
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60 

Histogrammet viser vinter-, sommer- og nettobalansen for Nigards
breen i perioden 1962-93. 

Histogram showing annua l winter, summer and net balanee for 
Nigardsbreen for the entire investigation period 1962-93. Notice 
the excess of positive years in the 60'ies and after 1988. The 
cumulative net balanee during the investigation period is +15 m 
w.eq. 

variasjoner siden målingene startet l 1962. 

Sommerbalanse 
På grunnlag av stakemålingene og en midlere beregnet snøtett
het på 0.63 g/em3 på gjenværende snø, ble sommerbalansen bereg
net til 1.28 m vannekvivalenter (61.4 mill.m3 ) med en nøyaktig
het på ±0.56 m. Det er 67% av middelverdien i måleperioden på 
32 år. 

Nettobalanse 
Stor vinterakkumulasjon og en kjølig sommer med liten avsmel
ting førte til et stort masseoverskudd. Nettobalansen ble 1.85 
m vannekvivalenter eller 88.3 mill.m3 vann med en nøyaktighet 
på ±0.45 m. Middelverdien for hele måleperioden er +0.48 m, og 
bare 3 ganger tidligere har Nigardsbreen hatt større nettobal
anse (1962, 1967 og 1989). Likevektslinja lå omlag 1300 m o.h. 

Frontmålinger 

Brefrontens fram- eller tilbakegang måles fra ett fastpunkt 
ved utløpet av breelva. Høstens måling viser at brefronten 
rykket fram 14 m i løpet av det siste året. Siden 1988 har det 
vært en samlet framrykning på 53 meter (se også fig. 5). 
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TUNSBERGDALSBREEN 1993 (076.BC) 

I perioden 1966-72 ble det gjort parallelle målinger på Tuns
bergdalsbreen og Nigardsbreen. Det viste seg å være god korre
lasjon mellom massebalansen for de to breene. Ved hjelp av 
regresjonsanalyse er det regnet ut flg. sammenheng 
(Haakensen 1979) : 

T = 0.987"N - 0.283 

der T = Tunsbergdalsbreens nettobalanse 
og N = Nigardsbreens nettobalanse 

Ved å bruke formelen er nettobalansen for Tunsbergdalsbreen l 

1993 beregnet til 1.54 m vannekvivalenter. 

I perioden 1966-72 lå likevektslinjen på Tunsbergdalsbreen 
gjennomsnittlig 130 m lavere enn på Nigardsbreen. Dette kan 
forklares med at Tunsbergdalsbreen har lavere middelhøyde enn 
Nigardsbreen. Med dette skulle likevektslinjen på Tunsberg
dalsbreen for 1993 ligge i området 1150-1200 m o.h. 
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AUSTDALSBREEN 1993 (076.H) 

Breen er besøkt 5 ganger i målesesongen 1992/93. Det er utført 
beregninger av breens massebalanse, av breens hastighet og det 
er gjort en enkel kartlegging av brefrontens posisjon. Kalving 
og isfjelldannelse er "overvåket " av et kamera som tar bilder 
hvert kvarter. 

Massebalanse 

Vinterakkumulasjonen ble målt 1. mai 1993. Fordeling av måle
punkter til beregning av vinterbalansen er vist i fig.28. 
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Vinterbalansen (bw)' sommerbalansen (bs ) og nettobalansen (bn ) som 
funksjon av høyden over havet, samt areal fordel ing og volum av 
nettobalansen i hvert høydeintervall. x=sonderinger, o=vinterbal
ansen målt på staker, o=nettobalansen målt på staker. 

Mass balanee diagram for Austdalsbreen 1993, indicating winter, 
summer and net balance, volume of net balanee and area distri
bution for 50 m height intervals. The lower part of the glaeier 
ends in an approx. 50 m high calving front in Austdalsvann. The 
low values for winter balanee on the lower area is due to wind 
drift into the water. The ELA was 1320 m a.s.l. which corresponds 
to an AAR of 87%. 

x snow depth soundings 
o snow depth measured at stakes 
• net balanee measured at stakes 



Fig. 29 

Høyde 

intervall 

m o.h. 

1700-1757 
1650-1700 

1600-1650 

1550-1600 

1500-1550 
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1400-1450 

1350-1400 

1300-1350 

1250-1300 

1200-1250 

1200-1757 

KALVING 

SUM 

Tabell 20 

Måling av istykkelse på Austdalsvann like under brefronten. 

Measuring ice thickness on Austdalsvann reservoir. The calving 
front of Austdalsbreen in behind. 

AUSTDALSBREEN 1993 
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Areal Vinterakkumulasjon Ablasjon Nettobalanse 

S Bw bw B. b. Bn bn 

km2 108m3 m l/s-km2 108m3 m l/s-km2 108m3 m 

0.157 0.49 3.15 100 0.09 0.60 19 0.40 2.55 
0.128 0.41 3.20 101 0.09 0.70 22 0.32 2.50 

0.376 1.17 3.10 98 0.30 0.80 25 0.86 2.30 

2.448 7.22 2.95 94 2.20 0 .90 29 5.02 2.05 

2.539 7.11 2.80 89 2.67 1.05 33 4.44 1.75 

1.922 5.09 2.65 84 2.40 1.25 40 2.69 1.40 

1.355 3.32 2.45 78 2.03 1.50 48 1.29 0.95 

1.010 2.32 2.30 73 1.82 1.80 57 0.51 0.50 

0.787 1.69 2.15 68 1.65 2.10 67 0.04 0.05 

0.687 1.34 1.95 62 1.75 2.55 81 -0.41 -0.60 

0.435 0.63 1.45 46 1.44 3.30 105 . . -Q.80 ·1.85 

11.844 30.79 2.60 82 16.44 1.39 44 14.35 1.21 

3.60 -3.60 

20.04 1.69 54 10.75 0.91 

Massebalansen i ulike høydeintervall. Kalvingen i vannreservoi
ret foran breen er spesifisert for seg selv under ablasjon. 

Winter, summer and net blanee at 50 m height intervals and 
area distribution for Austdalsbreen. Calving in the reservoir 
is regarded as an additional ablation and amounts to 3.6 . 
106m' . 
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Snømengden varierte fra 2.5 m nederst ved brefronten til 6 m i 
de øvre områder. Dette gir en midlere vannmengde på 2.6 m for
delt jevnt over breen (tabell 20). Dette er svært nær 
middelverdien for de 6 årene det er gjort målinger på denne 
breen (fig.30). Usikkerheten i målingene er anslått til å være 
±0.15 m vann i de områdene der vi har flest målepunkter dvs. 
fra ca 1250 m.o.h til 1600 m.o.h. Meget nær brefronten er 
snødybden svært lav i forhold til områdene like ovenfor. Dette 
skyldes for det første at mye av snøen blåser vekk fra bre
fronten, og for det andre at mye av snøen akkumuleres i store 
spekker nær fronten. 

Minimumsmålingene ble foretatt 14. september 1993. Nettobalan
sen er beregnet på grunnlag av 10 staker (fig.29) og målt 
høydenivå på firnlinja. Den totale smeltingen fra breen er på 
dette grunnlag beregnet til 16.44 . 10 6 m3 vann. Dette tilsva
rer en vannhøyde på 1.39 m fordelt over hele breen og er ca 70 
% av gjennomsnittet fra 1988 til 1993 (fig.30). I tillegg til 
smelting vil Austdalsbreen også miste ismasse på grunn av 
kalving. Brefrontens posisjon har i år ikke forandret seg 
vesentlig (fig.31), slik at volumet av is som er fjernet fra 
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breen ved kalving er lik isfluksen ut i Austdalsvannet. Den 
midlere hastiget ved fronten er beregnet til -80 m/år 
(fig.32). Med en midlere istykkelse på -50 m og en bredde på 
~1000 m er isfluksen beregnet til 3.6 . 10 6 m3 vann. 

Alle tall angående breens massebalanse er vist i fig.28 og 30 
og l tabell 20. 

Frontposisjon 

Frontposisjonen ble målt inn 14. september 1993. Som vist i 
fig.31 har fronten trukket seg lite tilbake i løpet av dette 
året. Siden august 1988 har breen trukket seg ca 200 m tilba
ke. Dette er noe mindre enn det som ble prediktert i rapporten 
om konsekvensene for Ausdalsbreen etter oppdemmingen av 
Austdalsvannet (Austdalsbreen - Konsekvenser av Jostedals
utbyggingen. Oppdrags rapport 6-90, NVE. Hydrologisk avdeling) . 
Dette er vist på fig.32 der antatt brefront forandring for 
ulike klima og vannstand i Austdalsmagasinet er plottet sammen 
med målt frontposisjon for årene 1989-1993. Simuleringene ble 
foretatt med forskjellige vannstander i Austdalsvatnet, og med 
ulike klimascenarier, bn=O og b n=-O.47 m vannekvivalent. Sist 

AUSTDALSBREENS FRONTPOSISJON 
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Kartskisse over Austdalsbreens frontposisjon. Posisjoner for 
staker vist på fig.56 er også plottet. 

Map showing the variation of Austdalsbreen ' s front positioIl. The 
stake movement is also shown in Fig.56. The numbers on the axis 
are UT.M-coordinates in metres. 



o 

200 

E 400 
~ 

C1l 

~ 600 
Gl 
o: 

800 

1000 

1980 

Fig.32 

I 
1990 

66 

b n '=0 

=====::::::=------=-=-::::-:-=-=-=; __ ~_::_:__-------/1200 

I ' 

2000 
, , I ' ' 

2010 
Year 

, , I ' , 

2020 

----I-
(2) 

-_ ___ /1170 - 1200 
bn '= -0.47- _____ 1200 

, , I ' , , , I 

2030 2040 

Simulert tilbakegang for Austdalsbreen med ulike klima og vann
stander i Austdalsvatnet. De to øverste kurvene angir breens 
frontposisjon hvis vannstanden ikke var hevet (1157 m.o.h), de to 
nederste kurver dersom vannstanden var 1200 m.o.h., og den sti
plede kurven dersom vannstanden varierer mellom 1170 og 1200 
m.o.h. Prikker angir målt tilbakegang fra 1989 til idag. 

Simulated retreat for Austdalsbreen based on different climatic 
parameters and different water level positions in the reservoir. 
The two upper graphs represent two conditions without any rise in 
the water level in Austdalsvatn reservoir (1157 m a.s.l.). The 
two lower graphs represent two different climatic conditions and 
a 1200 m water level. The broken line is the situation when the 
water level varies between 1170 m and 1200 m a.s.l. Black dots 
indicate glacier retreat in the period 1989-93. 

nevnte verdi er beregnet middelverdi for perioden 1966-88. Som 
det framgår av fig.30 har breens massebalanse i årene etter 
oppdemmingen vært svært positiv. Dette vil kunne forklare den 
noe lavere kalvingen som har funnet sted. Spesielt lav har 
kalvingen vært i år, noe som kan forklares med en meget kald 
sommer. Isen på vannet foran breen gikk ikke opp før sent på 
sommeren. Dette vil hindre en effektiv kalving. vi hadde 
tilsvarende fenomen i 1989. 

I tillegg til posisjonering av fronten ved hjelp av landmå
lingsutstyr fotograferes fronten hvert kvarter med et automa
tisk kamera dersom lyset tillater det. I 1993 er frekvensen 
satt ned til et bilde pr. time. Filmene er lagt ut på små 
videosekvenser og er planlagt satt sammen. 



HARDANGERJØKULEN 1993 (OSO.4C1Z) 

Det løpende vedlikehold av staker er stort sett utført av 
personell fra Vestlandsverkene. Personell fra Hydrologisk 
avdeling, Seksjon Bre og Snø, har deltatt på vår- og høstmå
lingene. 
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Vinterakkumulasjonen ble målt 19 mai. På grunn av vedvarende 
dårlig vær i løpet av vinteren hadde alle stakene snødd ned. 
Snømengden ble funnet på grunnlag av sonderinger og kjernebor
inger. Sikre sonderinger ble foretatt i 1200 m nivå og langs 
et profil fra 1500 m o.h til 1650 m o.h. Kjerneboringer for å 
fastsette snødypet ble foretatt 1650 m o.h og 1800 m o.h. 
(fig.33). Det var store problemer med å fastsette beliggenhe
ten av fjorårets sommeroverflate. Det ble derfor satt opp 
erstatningsstaker ved 1650 m o.h og 1800 m o.h. På grunnlag av 
tetthetsmålinger i de øvre 2 m av årets snø (ved 1700 m o.h) 
og et empirisk funnet tetthetsprofil for de resterende meter, 
ble midlere vannekvivalent beregnet til 2.82 m vann. Dette er 
ca 130 % av gjennomsnittet i perioden 1963-92. 

Minimumsmålingene ble foretatt 9. september. Nettobalansen er 
beregnet på grunnlag av 4 staker og observert firnlinjehøyde 
(tabell 22). Sommerbalansen, dvs. total avsmelting fra breen, 
er beregnet til 15.64 . 10 6 m3 vann. Dette tilsvarer en vann-

HARDANGERJØKULEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m IIs-km2 106m3 m 

1850-1860 0.070 0.16 2.25 71 0.04 0.50 16 0.12 1.75 
1800-1850 3.375 9.45 2.80 89 1.76 0.52 16 7.70 2.28 

1750-1800 3.866 12.37 3.20 101 2.32 0.60 19 10.05 2.60 
1700-1750 3.910 12.32 3.15 100 2.74 0.70 22 9.58 2.45 
1650-1700 2.084 6.15 2.95 94 1.67 0.80 25 4.48 2.15 

1600-1650 0.936 2.53 2.70 86 0.89 0.95 30 1.64 1.75 
1550-1600 0.640 1.57 2.45 78 0.80 1.25 40 0.77 1.20 
1500-1550 0.542 1.17 2.15 68 0.79 1.45 46 0.38 0.70 
1450-1500 0.319 0.61 1.90 60 0.54 1.70 54 0.06 0.20 

1400-1450 0.196 0.34 1.75 55 0.38 1.95 62 -0.04 -0.20 
1350-1400 0.112 0.18 1.65 52 0.25 2.20 70 -0.06 -0.55 
1300-1350 0.084 0.13 1.55 49 0.21 2.45 78 -0.08 -0.90 
1250-1300 0.270 0.39 1.45 46 0.74 2.75 87 -0.35 -1.30 

1200-1250 0.315 0.44 1.40 44 0.95 3.00 95 -0.50 -1.60 
1150-1200 0.321 0.43 1.35 43 1.06 3.30 105 -0.63 -1.95 
1100-1150 0.115 0.16 1.35 43 0.41 3.60 114 -0.26 -2.25 
1050-1100 0.022 0.03 1.35 43 0.09 3.90 124 -0.06 -2.55 

1050-1860 17.177 48.43 2.82 89 15.64 0.91 29 32.79 1.91 

Tabell 21 Beregnet massebalanse for 1993 i 50 m høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 50 m 
height intervals. 
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Massebalansens variasjon med høyden over havet. Punkter angir 
målt vinterbalanse og kryss angir målt nettobalanse. Likevekts
linjens høyde var 1450 m o.h. 

Mass balanee diagram for Hardangerjøkulen 1993 indicating the 
variations of winter, summer and net balanee in different height 
intervals. The investigated area is an outlet glaeier from Har
dangerjøkulen ieeeap. 

• measured winter balanee 
x = measured net balanee 

The specific winter balanee was 2.82 m (134% of the average of 31 
years). The summer balanee was only 0.91 m w.eq., decidedly the 
lowest summer balanee ever measured and is only 47% of the 
average. That resulted in a very high positive net balanee amoun
ting to 1.91 m w.eq. The average for 31 years is 0.7 m w.eq. This 
year 68% of the accumulation did not melt and was left on the 
glaeier. Accordingly the equilibrium line was low, at 1450 m 
a.s.l., and the AAR was 92%. During the last 5 years Hardanger
jøkulen has had a cumulative mass surplus amounting to approx. 8 
m water equivalents. 

høyde på 0.90 m fordelt over hele breen (tabell 21 og 
fig.33). Dette er den laveste avsmeltingsverdi som er målt 
siden målingene startet i 1963. Middelverdien for måleperioden 
er 1.90 mvann. 



Årets nettobalanse er på grunnlag av dette beregnet til +1.92 
m vann jevnt fordelt over breen (tabell 21 og fig.33) . 

Stakenr. h.o.h (m) Vannekv. (m) 

10 1230 -1. 52 

snølinje ca 1450 ± O 

7 1650 2.20 

4 1700 2.30 

2 1800 2.50 

Tabell 22 Staker som er brukt i nettobalanseberegningene. 
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Stakes us ed for calculation of the net balance, showing mumber 
of the stake, stake altitude in m a.s.l. and calculated net 
balanee in w. eq. 
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STORBREEN 1993 (002.DHBBZ) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 1. mai. Kun en stake (1620 m 
o.h.) var synlig. Stakenettet ble restaurert ved utsetting av 
4 nye staker. Iberegnet stakene ble snødypet sondert 6 steder 
på breens nedre del (1520-1630 m o.h.) og 6 steder på den øvre 
del (1815-1870 m o.h.). Snødypet var svært jevnt over hele 
breen, og alle sonderingene lå mellom 3.1 og 3.5 m. Dessuten 
ble tetthetsprøve tatt ca 1720 m o.h. Her var snødypet 3.35 m. 

Ved et sommerbesøk den 8. august ble de tre staker målt. Det 
lå enda igjen ~ -1 m snø nederst og rundt 2 m snø øverst. 

Minimumsmålingene ble utført 17. september. Samtlige staker 
ble funnet og målt. Årets snøgrense lå ca 1600 m o.h. Tett
hetsprøve av gjenværende snø ble tatt 1720 m o.h. 

Ved et tilfeldig besøk ble stakene på nytt målt 12. oktober. 
Det hadde ikke skjedd noe smelting siden 17. september. 

Resultater 

Vinterbalansen ble beregnet til 1.81 m vannekvivalenter - 127% 
av middelverdien for perioden 1949-92. Bare 5 ganger har det 
vært målt større vinterbalanse på Storbreen. Det hendte i 
1949, -67, -83, -89 og -90. 

STORBREEN 1993 
Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw Bs bs Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m IIs-km2 108m3 m l/s-km2 106m3 m IIs-km2 

2050-2100 0.040 0.09 2.20 70 0.01 0.20 6 0.08 2.00 63 
2000-2050 0.120 0.26 2.20 70 0.03 0.25 8 0.23 1.95 62 
1950-2000 0.220 0.45 2.05 65 0.06 0.25 8 0.40 1.80 57 
1900-1950 0.330 0.66 2.00 63 0.10 0.30 10 0.56 1.70 54 
1850-1900 0.510 0.97 1.90 60 0.20 0.40 13 0.77 1.50 48 
1800-1850 0.840 1.55 1.85 59 0.50 0.60 19 1.05 1.25 40 

1750-1800 0.790 1.42 1.80 57 0.59 0.75 24 0.83 1.05 33 
1700-1750 0.650 1.14 1.75 55 0.65 1.00 32 0.49 0.75 24 
1650-1700 0.400 0.70 1.75 55 0.50 1.25 40 0.20 0.50 16 
1600-1650 0.500 0.85 1.70 54 0.78 1.55 49 0.08 0.15 5 

1550-1600 0.360 0.61 1.70 54 0.72 2.00 63 -0.11 -0.30 -10 
1500-1550 0.220 0.36 1.65 52 0.55 2.50 79 -0.19 -0.85 -27 
1450-1500 0.190 0.31 1.65 52 0.56 2.95 94 -0.25 -1.30 -41 
1400-1450 0.080 0.13 1.65 52 0.26 3.30 105 -0.13 -1.65 -52 
1350-1400 0.010 0.02 1.65 52 0.04 3.60 114 -0.02 -1.95 -62 

1350-2100 5.260 9.52 1.81 57 5.55 1.06 34 3.97 0.75 23 

Tabell 23 Vinter-, sommer- og nettobalanse for hvert 50 m høydenivå. 

Winter, summer and net balanee for 50 m height intervals. 
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STORBREEN 1993 
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Massebalansediagram for Storbreen 1993. Smeltingen var minimal 
over 1900 m o.h. pga. en kald sommer og sommerakkumulasjon i de 
høyeste områder. Den lave sommerbalansen var i stor grad årsak 
til den positive nettobalansen (+0.75 m v.ek.). Likevektslinjen 
lå 1610 m o.h. 

Mass balanse diagram for Storbreen 1993. The winter balance was 
127% of average, whereas the summer balanee was only 65% of 
average of 45 year's measurements. Above 1900 m a.s.l. the 
mel ting was negligible due to a cold summer and summer snowfalls 
which increase the albedo from the glacier surface. Accordingly 
the glacier experienced a surplus amounting to 0.75 m w.eq., the 
third highest net balance ever measured. The ELA was at 1530 m 
a.s.l., and the AAR was 92%. 

(m) 

Sommerbalansen var svært liten pga. den uvanlig kalde sommeren 
med flere snøfall på breens Øvre del. Den ble beregnet til 
1.06 m vannekvivalenter. Det er bare 65% av midlere sommer
balanse i måleperioden. Bare tre ganger tidligere - i 1962, 
1964 og 1974 - har det vært målt mindre sommerbalanse. 

Den store vinterbalansen sammen med svært liten sommerbalanse 
førte til et stort overskudd på breen. Nettobalansen ble +0.75 
m, mens middelverdien i måleperioden er -0.21 m. Bare i 1989 
og 1990 har det vært målt større nettobalanse. Siden målingene 
startet i 1949 har Storbreen hatt en kumulativ nettobalanse på 
-8.5 m. Hele dette underskuddet kom før 1977. I perioden 1977-
93 har breen vært i likevekt. Siden 1988 har breen imidlertid 
hatt et samlet overskudd på rundt 3 m vannekvivalenter. Tabell 



23 viser vinter-, sommer- og nettobalansen l hvert 50 m 
høydeintervall. 
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Arets likevektslinje lå 1610 m o.h. (se fig.34), og det er 100 
m lavere enn et år som breen er i likevekt. 
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HELLSTUGUBREEN 1993 (002. DHBAZ) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble gjort den 16. april. Beregningen av 
vinterbalansen er basert på 

10 staker som hadde overlevet vinteren 
ea 60 sonderinger av snødypet langs 6 km sonderingsprofi
ler mellom 1500 og 2150 m o.h. 
Tetthetsprøve tatt 1950 m o.h. ned til 3.40 m. Middel
tettheten var 0.45 g/em3 • 

Et sommerbesøk ble gjort den 26. juli. Samtlige staker fra 
høsten 1992 var da synlige, og stakenettet var komplett. Det 
var kun små områder med blåis helt nederst på bretungen. 

Minimumsmålingene ble utført den 19. september. Det var da 
kommet 20-30 cm snø over ca 1850 m o.h. Det hadde smeltet 
svært lite siden besøket i juli, og det var kun spredte områ
der med blåis under 1650 m o.h. Det ble tatt tetthetsprøve av 
1.62 m gjenværende snø 1950 m o.h., og middeltettheten ble 
målt til 0.525 g/em3 • 

HELLSTUGUBREEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m 

2150-2200 0.020 0.02 1.20 38 0.00 0.11 3 0.02 1.09 
2100-2150 0.084 0.10 1.24 39 0.02 0.18 6 0.09 1.06 
2050-2100 0.252 0.31 1.23 39 0.07 0.28 9 0.24 0.95 
2000-2050 0.173 0.18 1.02 32 0.07 0.42 13 0.10 0.60 
1950-2000 0.351 0.47 1.35 43 0.19 0.55 17 0.28 0.80 
1900-1950 0.599 0.88 1.47 47 0.42 0.70 22 0.46 0.77 
1850-1900 0.351 0.46 1.30 41 0.30 0.86 27 0.15 0.44 
1800-1850 0.326 0.37 1.15 36 0.32 0.98 31 0.06 0.17 
1750-1800 0.141 0.16 1.13 36 0.16 1.16 37 -0.00 -0.03 
1700-1750 0.098 0.15 1.48 47 0.13 1.32 42 0.02 0.16 
1650-1700 0.163 0.25 1.53 49 0.24 1.50 48 0.00 0.03 
1600-1650 0.130 0.16 1.23 39 0.22 1.69 54 -0.06 -0.46 
1550-1600 0.173 0.15 0.85 27 0.35 2.00 63 -0.20 -1.15 
1500-1550 0.093 0.05 0.53 17 0.27 2.85 90 -0.22 -2.32 
1450-1500 0.027 0.01 0.48 15 0.08 2.90 92 -0.07 -2.42 

1450-2200 2.981 3.72 1.25 40 2.84 0.95 30 0.88 0.30 

Tabell 24 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høyde intervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 50 m 
height intervals. 
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HELLSTUGUBREEN 1993 
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Massebalansediagram for Hellstugubreen 1993. Den ujevne vinter
balansekurven - som for øvrig får tilnærmet samme form hvert år -
skyldes vinddrift bort fra et brefall med konveks overflate rundt 
1750 m o.h. Likevektslinjens høyde var 1670 m o.h. 

Mass balanee diagram for Hellstugubreen 1993. The uneven winter 
balanee curve is due to wind drift away from a convex crevassed 
area at 1 700-1800 m a.s.l . A winter balanee above average and a 
summer balanee below average resulted in a mass surplus of +0.30 
m w . eq . The ELA was 1670 m a.s.l. and the AAR was 83%. 

Resultater 

Vinterbalansen 
Bortsett fra helt nederst på breen viste sonderingene et 
snødyp på mellom 2.5 og 3.5 m. Bare 15% av målingene lå uten
for dette intervallet. Middeltettheten av snøen målt i sjakt 
var 0.46 g / em3

• Vinterbalansen ble beregnet til 1.25 m vann
ekvivalenter, og det er 112% av midlere vinterbalanse i måle
perioden 1962-92. 

Sommerbalansen 
Sommeren 1993 var relativt kald. I tillegg kom det en del snø 
på breens øverste deler i løpet av sommeren. Tetthetsprøven av 
gjenværende snØ i 1950 m høyde, som ble tatt i september, 
viste en tetthet på 0.525 g / em3

, og det er betydelig mindre enn 
vanlig. Sommerbalansen ble 0.95 m vannekvivalenter, og det er 
94 % av middel . 



Nettobalanse 
Stor vinterbalanse og liten sommerbalanse medførte positiv 
nettobalanse på Hellstugubreen. Den ble beregnet til +0.30 m 
vannekvivalenter, mens middelverdien for måleperioden, som 
startet i 1962, er -0.26 m. I løpet av måleperioden har det 
bare 6 ganger vært målt større nettobalanse. 

Siden 1962 har Hellstugubreen hatt et samlet masseunderskudd 
på 7.6 m (ca 22 mill. m3 ). Hele dette underskuddet skjedde i 
perioden 1969-82. Både i perioden før 1969 og i årene etter 
1982 viser målingene at det ikke skjedde noen forandring i 
breens volum. 
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Årets likevektslinje lå 1670 m o.h. (fig.35), og det er 160 m 
lavere enn et år breen er i balanse. 

Frontrnålinger viser at breen fortsatt trekker seg tilbake -
siste år med 3 m. I løpet av de siste 10 år har det vært en 
samlet tilbakegang på 111 m. 



GRÅSUBREEN 1993 (002.DGDC) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den 16. april. Grunnlaget 
for beregning av vinterbalansen bygger på 

11 staker som hadde overlevet vinteren 
65 sonderinger av snødypet langs 8 km sonderingsprofiler 
mellom 2230 og 1850 m o.h. Sommeroverflaten var lett 
identifiserbar. 
Prøve av snøens tetthet tatt av 3.0 m tykk snøpakke i 
høydenivå 2180 m o.h. Middeltettheten var 0.46 g/em3 • 

76 

Et sommerbesøk ble gjort den 23. juli. Stakenettet ble da 
fullstendig restaurert ved utsetting av 3 nye staker. Stakene 
var blitt rundt 1 m lenger siden akkumulasjonsmålingene. 

Minimumsmålingene ble gjort den 20. september. Det var smeltet 
ubetydelig siden besøket i juli. Dessuten var det kommet 10-40 
em nysnø. Mange av stakene var nesten like lange som i april, 
og 9 staker ble skjøtt. Tetthetsprøve ble tatt av 2.23 m 
gjenværende snø (utenom nysnø) ved stake 8 (2180 m o.h.), og 
middeltettheten var 0.57 g/em3 • 

Resultater 

Vinterbalanse 
Sonderingene viste snødyp mellom 0.75 m og 3.20 m. 80% av 
sonderingene lå mellom 1.20 m og 2.70 m. 

Vinterbalansen ble beregnet til 0.93 m vannekvivalenter, 
hvilket er 122% av middelverdien for perioden 1962-92. 

GRAASUBREEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m IIs-km2 106m3 m 

2250-2290 0.037 0.03 0.68 22 0.00 0.08 3 0.02 0.60 
2200-2250 0.162 0.14 0.86 27 0.02 0.13 4 0.12 0.73 
2150-2200 0.256 0.21 0.81 26 0.09 0.34 11 0.12 0.47 
2100-2150 0.335 0.22 0.65 21 0.19 0.56 18 0.03 0.09 
2050-2100 0.380 0.33 0.87 28 0.22 0.59 19 0.11 0.28 

2000-2050 0.414 0.43 1.03 33 0.23 0.56 18 0.19 0.47 
1950-2000 0.369 0.42 1.14 36 0.22 0.60 19 0.20 0.54 
1900-1950 0.154 0.17 1.12 36 0.09 0.60 19 0.08 0.52 
1850-1900 0.092 0.10 1.08 34 0.06 0.63 20 0.04 0.45 

1850-2290 2.199 2.05 0.93 29 1.12 0.51 16 0.93 0.42 

Tabell 25 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 50 m 
eight intervals. 
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Massebalansediagram for Gråsubreen 1993. Denne breen ligger høyt 
og er svært kontinental. Vinterbalansen avtar med økende høyde 
pga. vinddrift fra de øverste områdene mot de nederste. 
Nettobalansekurven viser positive verdier for alle høydeinter
valler. Det vil si at den teoretiske likevektslinjen ligger 
lavere enn breen. 

Mass balanee diagram for Gråsubreen 1993. The glacier is one of 
the highest situated glaciers in Norway and is very continental, 
and the mass budget is very small compared with other Norwegian 
glaciers, for instance only 20% of that of Alfotbreen. The winter 
balanee increases with decreasing altitude due to wind drift. The 
winter balance was 122% of the average of 32 years measurements. 
The summer balance was only 50% of the average. That resulted in 
a mass surplus amounting to +0.42 m w.eq. The net balance curve 
indicates a positive net balance in all height intervals. That 
means that the ELA was below the entire glacier and accordingly 
the AAR was 100%. 

Sommerbalanse 
Sommeren 1993 var relativt kald med lite smelting. I tillegg 
kom det et betydelig snøfall i månedsskiftet juli/august som 
også reduserte sommerbalansen. Tetthetsmåling som ble gjort av 
gjenliggende snø i september, viste en middeltetthet på 0.57 
g/cm3, og det er lavere enn vanlig. 

Sommerbalansen ble beregnet til 0.51 m vannekvivalenter, og 
det er 50% av middelverdien for måleserien. Bare 4 ganger 
(siste gang i 1987) siden målingene på Gråsubreen startet i 
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1962, har det vært målt mindre sommerbalanse. 

Nettobalanse 
Med relativt stor vinterbalanse og en liten sommerbalanse 
endte Gråsubreen opp med et relativt betydelig masseoverskudd. 
Nettobalansen ble beregnet til +0.42 m vannekvivalenter, mens 
middelverdien i måleperioden 1962-92 er -0.25 m. Bare 5 ganger 
tidligere har Gråsubreen hatt større nettobalanse. 

Siden 1962 har Gråsubreen hatt et samlet masseunderskudd på 
7.3 m vannekvivalenter, (ca 16 mill. m3 ). Dette underskuddet 
skjedde frem til 1982. I perioden 1983-93 er det ikke målt 
noen forandring, og kumulativ nettobalanse i denne perioden 
er 0.0 m. 
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AUSTRE OKSTINDBRE 1993 (155.4G) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 28. april - 9. mai. Det ble 
gjort ea 300 sonderinger av snødyp langs 20 km sonderingspro
filer. Under 1250 m o.h. var snødypet stort sett 1-3 m. Pga. 
vinddrift var enkelte områder helt eller nesten snøfrie. På 
breens øvre del var snødypet 2-7 m. De fleste verdiene lå 
mellom 4 og 6 m. Fem staker hadde overlevet vinteren. I til
legg ble 12 nye satt ut. Tetthetsprøve ble tatt 3 steder, 825 
m o.h., 1230 m o.h. og 1475 m o.h., der snødypet var hhv. 0.8 
m, 2.2 m og 6.3 m. Middeltettheten var mellom 0.46 og 0.51 
g/em3 • 

I løpet av sommeren ble stakene målt to ganger, hhv. 6. - 9. 
juli og 30. juli - 1. august. 

Minimumsmålingene ble utført 19. - 20. september. Ablasjonen 
(evt. nettobalanse) ble målt på tilsammen 35 staker. 

Resultater 

Vinterbalansen varierte fra rundt 1 m vann nederst på breen 
til opp mot 3 m vann rundt 1500 m O.h. (Se fig.37.) Totalt ble 
vinterbalansen beregnet til 2.22 m vann jevnt fordelt på hele 

AUSTRE OKSTINDBRE 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw Bs bs Bn bn 

m o.h. km2 106m' m IIs-km2 106m' m l/s-km2 106m3 m 

>1600 0.21 0.46 2.20 70 0.13 0.60 19 0.34 1.60 
1500-1600 1.91 5.35 2.80 89 1.62 0.85 27 3.72 1.95 

1400-1500 4.14 12.42 3.00 95 4.76 1.15 36 7.66 1.85 

1300-1400 2.56 6.14 2.40 76 3.71 1.45 46 2.43 0.95 

1200-1300 2.56 3.20 1.25 40 6.40 2.50 79 -3.20 -1.25 

1100-1200 0.64 0.48 0.75 24 2.27 3.55 112 -1.79 -2.80 

1000-1100 0.61 0.64 1.05 33 2.47 4.05 128 -1.83 -3.00 

900-1000 0.59 0.91 1.55 49 2.68 4.55 144 -1.77 -3.00 

800-900 0.61 0.85 1.40 44 3.08 5.05 160 -2.23 -3.50 

<800 0.18 0.34 1.90 60 0.97 5.40 171 -0.63 -3.50 

730-1750 14.01 30.79 2.20 70 28.09 2.01 64 2.70 0.19 

Tabell 26 Austre Okstindbre 1993. Vinter-, sommer- og nettobalanse angitt 
i spesifikk vannverdi og vannvolum for hvert 100 m høydeinter
vall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 100 m 
elevation intervals. 

l/s-km2 

51 
62 

59 

30 

-39 

-88 

-95 

-95 

-116 

-111 

6 



Fig.37 

1km 

N 

t 

Fordeling av vinterbalansen på Austre Okstindbre 1993. 
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The distribution of winter balance at Austre Okstindbreen 1993 in 
w.eq. The snow distribution pattern is very similar from one year 
to another. The same places are exposed to wind drift. 

breens overflate. Dette er 88% av midlere vinterbalanse og 77% 
av forrige års resultat. 

Frem til 10. juli var været unormalt kaldt. Mellom 10. juli og 
15. august var det imidlertid svært varmt med stor smelting. 
Den varme perioden varte imidlertid ikke lenge nok til å gi 
normal smelting. Sommerbalansen ble beregnet til 2.01 m vann
ekvivalenter. Det er 87% av midlere sommerbalanse i måleperio
den, men 22% høyere enn resultatet i 1992. 

Årets nettobalanse ble beregnet til +0.19 m vannekvivalenter, 
og det er svært nær midlere nettobalanse i måleperioden 1987-
93, som er +0.22 m. Siden målingene startet i 1987, har Austre 
Okstindbre hatt et samlet masseoverskudd på 1.54 m vannekviva
lenter eller 21.6 mill. m3 vann. 
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Massebalansediagram for Autsre Okstindbre 1993. Diagrammet viser 
vinter-, sommer- og nettobalanse samt arealfordeling. Symbolene 
angir punktverdier målt på staker. 

Mass balanee diagram for Austre Okstindbreen 1993 showing winter, 
summer and net balance. The conspicuous increase in winter 
balanee above 1250 m a.s.l. is due to an ice fall below which 
much snow is removed by wind drift. In addition there is 
increased ablation in the icefall due to a decrease in the 
albedo. Accordingly the net balanee increases considerably above 
1250 mlevel. The ELA in 1993 was 1290 m a.s.l. which corresponds 
to an AAR at 66%. 

Årets likevektslinje lå 1290 m o.h. og det er ca 30 m lavere 
enn når breen er i balanse. 

Fig.38 viser vinter-, sommer- og nettobalansens fordeling med 
høyden, samt breens arealfordeling i de ulike høydenivåer. 
Tallverdiene for de enkelte høydenivåer er vist i tabell 26. 

Andre undersøkelser 

Bevegelsesmålinger 
Brebevegelsen i overflaten er målt på 18 staker og viser be
vegelse opp til 70 m pr år i brefallet. Ellers viser målingene 
et mønster svært likt det som ble målt foregående år. 

Avløpsmålinger 
Pga. feil på limnigrafen er det brudd på målingene etter 30. 
juli. Resultatene for resten av sommeren er beregnet ut fra 
NVEs vannstandsobservasjoner lenger nede i vassdraget. 
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SVARTISHEIBREEN 1993 (lS9.33A) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den S.mai. Samtlige staker 
fra fjoråret var nedsnødd. Grunnlaget for beregning av vinter
balansen er: 

30 sonderingspunkter mellom 780 og 1160 m o.h. Sommerover
flaten var lett å finne opp til 1100 m o.h. Over dette 
høydenivået var den vanskelig å påvise, og usikkerheten er 
her noe større. Snødypet varierte mellom 5.0 og 7.8 meter. 
Måling av snøtettheten ned til 4.7 meters dyp i høydenivå 
1010 m o.h. 
Kjerneboringer i høydenivåene 820, 910, 1010 og 1130 m 
o.h. Her ble 4 nye staker satt ned. 

Stakenettet ble vedlikeholdt under sommerbesøk den 12.august. 

Minimumsmålingene ble utført den 29.septernber. Nettobalansen 
kunne kontrolleres på 8 gamle staker som dukket opp i løpet av 
sommeren. I tillegg ble smeltingen målt på de 4 stakene som 
ble satt ut i mai. 

SVARTISHEIBREEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B, b, Bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m 

1400-1420 0.010 0.03 3.15 100 0.02 1.70 54 0.01 1.45 
1350-1400 0.140 0.46 3.30 105 0.25 1.75 55 0.22 1.55 

1300-1350 0.250 0.86 3.45 109 0.45 1.80 57 0.41 1.65 

1250-1300 0.370 1.33 3.60 114 0.68 1.85 59 0.65 1.75 

1200-1250 0.330 1.24 3.75 119 0.63 1.90 60 0.61 1.85 

1150-1200 0.360 1.40 3.90 124 0.70 1.95 62 0.70 1.95 

1100-1150 0.340 1.31 3.85 122 0.68 2.00 63 0.63 1.85 

1050-1100 0.350 1.19 3.40 108 0.72 2.05 65 0.47 1.35 

1000-1050 1.070 4.07 3.80 120 2.35 2.20 70 1.71 1.60 

950-1000 0.630 2.14 3.40 108 1.51 2.40 76 0.63 1.00 

900-950 0.540 1.89 3.50 111 1.73 3.20 101 0.16 0.30 

850-900 0.310 1.15 3.70 117 1.18 3.80 120 -0.03 -0.10 

800-850 0.350 0.96 2.75 87 1.42 4.05 128 -0.46 -1.30 

770-800 0.430 1.14 2.65 84 1.85 4.30 136 -0.71 -1.65 

770-1420 5.480 19.17 3.50 111 14.17 2.59 82 5.00 0.91 

Tabell 27 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 50 m 
height intervals. 
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Massebalansediagram for Svartisheibreen 1993. En svært stor del 
av arealet er lokalisert rundt 1000 m o.h. Likevektslinjens høyde 
var 880 mo. h , 

Mass balanee diagram for Svartisheibreen 1993 showing winter, 
summer and net balance, volume of net balanee and area 
distribution for 50 m height intervals. A large part of the 
glaeier area is located around 1000 m a.s.l. Consequently the 
variation of ELA in this height level may influence the AAR and 
net balanee a great deal. In 1993 the net balanee was +0.91 m 
w.eq. The ELA was about 880 m a.s.l, and the AAR was 81%. 

Resultater 

Vinterbalansen er beregnet til 3.50 m vann (19.17 mill.m3 ) med 
en nøyaktighet på ±0.45 m. Dette er 106% av gjennomsnittet for 
måleperioden 1988 - 1992. Midlere snøtetthet ble beregnet til 
0.52 g/em3 i 1010 m nivå. 

Tabell 27 viser verdiene for massebalansen i de enkelte høyde
intervall. Fig.39 viser vinter-, sommer- og nettobalansens 
fordeling med høyden og fig.40 viser Svartisheibreens årlige 
variasjoner i måleperioden 1988 - 1993. 

På grunnlag av stakemålingene og en midlere estimert snøtett
het på 0.6 glem] på gjenværende snø, er sommerbalansen beregnet 
til 2.59 m vann (14.17 mill.m3 ) med en nøyaktighet på ±0.70 m. 
Det er 96% av middelverdien i måleperioden. Den relativt høye 
usikkerheten i sommerbalansen skyldes ujevn smelting over 
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breen og uheldige stakeplasseringer i sprekkeområder. 

Svartisheibreens nettobalanse for 1993 er beregnet til 0.91 m 
vann jevnt fordelt over hele breen med en nøyaktighet på 
±0.55 m. Middelverdien for måleperioden 1988 - 1993 er 0.64 m. 
Likevektslinja lå omlag 880 m o.h. 
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Massebalanse Svartisheibreen 1988 - 93 
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@ Vinterbalanse ~ Sommerbalanse • Nettobalanse 

Søylediagram som viser svartisheibreens årlige variasjoner i 
måleperioden 1988 - 93. 

Mass balanee variation at Svartisheibreen in the period 1988-93. 
light shaded = winter balanee 
dark shaded = summer balanee 
black = net balanee 

The diagram shows that Svartisheibreen has had 5 consecutive 
years with positive net balance. 

Heiavatnet 

På grunn av havari på trykksensor/kabel har det ikke blitt 
registrert noen vannstander i 1993. Havariet ble oppdaget 
under kontroll av lirnnigrafstasjonen i august og utbedret i 
september. 
Vannstanden i Heiavatnet har ved hvert besøk i mai, august og 
september vært oppfylt. Dette tyder på at det i likhet med 
fjoråret ikke har funnet sted noen tapping i 1993. 

Det ble gjort breradarmålinger på Heiavatnet i mai 1993 for å 
kartlegge dybdeforholdene. Dataene er ennå ikke blitt bearbei
det, men resultatet fra kartleggingen vil foreligge som egen 
rapport i løpet av 1. tertial 1994. 
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Frontmålinger 

Den gradvise tilbaketrekkingen av brefronten siden 1985 ser ut 
til å ha stoppet noe opp. Dette kan ha sammenheng med de siste 
5 årenes masseoverskudd. Grensen mellom bre og kalvende is
fjell er vanskelig å definere. Spesielt var fronten i år meget 
utydelig og kunne kartlegges bare i noen få punkter. Front
posisjonene fra 1985, -91, -92, og -93 som er antydet i fig.41 
må derfor ses på med en viss usikkerhet. 

Fig.41 

Svartisheibreens frontposisjoner 
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Map indicating the Svartisheibreen glacier front in Lake Heiavann 
1985, 1991, 1992 and 1993. The glacier has obviously retreated 
since 1985. It is difficult to interpret the variations from 
1991-93. It seems that the glacier has retreated in the western 
part and advanced in the eastern. 
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ENGABREEN 1993 (159.81) 

Feltarbeid 

Det ble foretatt et kort besøk på breen den 26. mars. Kun T-21 
ble funnet og skjøtt. 

Akkumulasjonsmålingene ble utført l tiden 6.-9. mal under bra 
værforhold. 

Fig.42 Engabreen sett fra Helgelandsbukken, 1400 m o.h. Fra breplatået 
som ligger mellom 1100 og 1500 m o.h. sender breen en utløper som 
går ned til 30 m o.h. 

Engabreen - view towards south - from Helgelandsbukken (1400 m 
a.s.l.). From Svartisen ieeeap, which plateu is situated between 
1100 and 1500 m a.s.l. Engabreen forms an outlet glaeier reaching 
30 m a.s.l. 

Beregningen av vinterbalansen er basert på: 
De to tårnene T-21 (1170 m o.h.) og T-101 (1350 m o.h.) 
som hadde overlevet vinteren. Snødybden ved de to tårnene 
var henholdsvis 5.4 m og 7.7 m. 
To wirer på bretungen (210 m o.h. og 330 m o.h.) Begge 
disse lå nedenfor den temporære snøgrensen som lå ca 350 m 
o.h. Det var smeltet rundt en meter is nederst på 
bretungen siden minimumsmålingene den 13.september 1992. 
4 kjerneboringer (1060, 1160, 1340 og 1350 m o.h.) der det 
ble satt ut ablasjonsstaker. 
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Sondering i 16 punkter mellom 930 m o.h. og 1300 m o.h. 
Med god hjelp av kjent snødyp ved de to tårnene var 
sommeroverflaten relativt lett å identifisere under 1240 m 
o.h. Ved de to øverste sonderingspunktene (1260 og 1300 m 
o.h.) var det imidlertid vanskeligere. Snødypet varierte 
fra ca 5 meter i 950 m nivå til rundt 8 meter i 1350 m 
nivå. Over 1350 m o.h. foreligger det ingen målinger av 
snødypet. 
Tetthetsprøve ned til ca 3 m i nærheten av de to tårnene. 
Ut fra disse og tidligere års tetthetsmålinger er 
middeltettheten av hele snøpakken estimert til 0.49 g/em3 

ved T-21 (1170 m o.h.) og 0.50 g/em3 ved T-105 (1350 m 
o.h.) . 

Under sommerbesøket 11.-13. august ble alle stakene funnet. De 
var alle blitt rundt 3.5 m lenger siden akkumulasjonsmålingen. 
To staker fra forrige år ble også funnet. Tårnene ble skjøtt 
og gjort klare for vinteren. på bretungen var det smeltet vel 
6 m is siden mai, og begge stakene (wirene) der ble boret om. 

Minimumsmålingene ble gjort den 23. september. Det hadde smel
tet svært lite siden besøket i august, og det var kommet ca 25 
cm nysnø oppe på breplatået. 

ENGABREEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b. Bn bn 

m O.h. km' 106m3 m I/s-km 106m" m IIs-km 106m" m IIs-km 

1500-1594 0.12 0.44 3.70 117 0.14 1.15 36 0.31 2.55 81 
1400-1500 2.51 9.79 3.90 124 3.21 1.28 41 6.58 2.62 83 

1300-1400 9.35 34.88 3.73 118 12.81 1.37 43 22.07 2.36 75 

1200-1300 8.55 28.04 3.28 104 13.77 1.61 51 14.28 1.67 53 

1100-1200 7.60 21.13 2.78 88 14.90 1.96 62 6.23 0.82 26 

1000-1100 4.66 13.47 2.89 92 10.72 2.30 73 2.75 0.59 19 

900-1000 2.46 6.03 2.45 78 7.08 2.88 91 -1.06 -0.43 -14 

800-900 0.94 1.83 1.95 62 3.43 3.65 116 -1.60 -1.70 -54 

700-800 0.50 0.73 1.45 46 2.21 4.42 140 -1.49 -2.97 -94 

600-700 0.37 0.35 0.95 30 1.92 5.20 165 -1.57 -4.25 -135 
500-600 0.27 0.11 0.42 13 1.62 6.00 190 -1.51 -5.58 -177 
400-500 0.21 -0.01 -0.05 -2 1.40 6.65 211 -1.41 -6.70 -212 

300-400 0.17 -0.09 -0.50 -16 1.22 7.20 228 -1.31 -7.70 -244 

200-300 0.22 -0.21 -0.95 -30 1.69 7.70 244 -1.90 -8.65 -274 

40-200 0.09 -0.14 -1.50 -48 0.75 8.30 263 -0.88 -9.80 -311 

40-1594 38.02 116.35 3.06 97 76.87 2.02 64 39.48 1.04 33 

Tabell 28 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 100 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balance, volume of net balanee and area 
distribution for 100 m height intervals. 
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Massebalansediagram for Engabreen 1993. Diagrammet viser varia
sjonen i vinter-, sommer- og nettobalansen med høyden over havet 
og arealverdier av nettobalansen samt breens arealfordeling. 

Mass balance diagram for Engabreen 1993 indicating the variation 
of winter, summer and net balance, volume of net balance for 100 
m height intervals, as well the area distribution. Engabreen is a 
typical outlet glacier. Most of its area is located between 1000 
and 1500 m a.s.l., and the tongue reaches almost to sea level. 
Only 7% of the area is below 900 m a.s.l. In 1993 the glacier 
showed a mass balance close to the average of 24 years' measure
ments. The net balanee was +1.04 m w.eq. whereas the average is 
+0.75. The ELA was about 985 m a.s.l. and the AAR was 87%. 

Sommerbalansen kunne beregnes på 6 staker (4 posisjoner) på 
breplatået samt 2 wirer nederst på bretungen. I løpet av 
sommeren hadde dessuten tre gamle staker smeltet frem hvorpå 
nettobalansen kunne beregnes. Årets firngrense lå ca 900 m 
o.h. Ved de øverste stakene lå det igjen 4-5 m av årets snØ, 
og ved T-21 (1170 m o.h.) lå det igjen rundt 1.5 m. 

Resultater 

Vinterbalansen er beregnet til 3.06 m vannekvivalenter (116.3 
mill m3 ), og det er svært nær (101%) middelverdien for måle
perioden 1970-92. Årets resultat er basert på relativt få 
snødypsonderinger sammenlignet med tidligere år, og usikkerhe
ten i resultatet er derfor relativt stor. Den anslås til ± 
0.75 m. 
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Massebalanse Engabreen 1970 - 1993 
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o Vinterbalanse ~ Sommerbalanse • Nettobalanse 

Søylediagrammet viser resultatene av massebalansemålingene på 
Engabreen gjennom undersøkelsesperioden 1970 - 1993. Dimensjonen 
på y-aksen er meter vannekvivalent. I løpet av perioden er det 
målt et stort masseoverskudd på til sammen 18 m vannekvivalenter, 
og kun 5 av årene har hatt negativ nettobalanse. 

Histogram showing mass balanee measurements at Engabreen in the 
period 1970-1993 in m water equivalents. 

light shaded = winter balanee 
dark shaded = summer balance 
black = net balance 

During the period Engabreen showed a cumulative mass balance 
amounting to approx. 18 m. w.eq. In only five of the 24 years has 
the glacier had a negative mass balance. 

Årets smelting avvek ikke mye fra en normalsommer. En svært 
varm 6-ukers periode fra begynnelsen av juli til midten av 
august ble nesten oppveiet aven rekordkald juni med en del 
nedbør i form av snø. Ut fra stakemålingene og estimert tett
het av gjenværende snø til 0.60 g/em3 ble sommerbalansen 
beregnet til 2.02 m vannekvivalenter, hvilket motsvarer 76.9 
mill m3 vann. Det er 89% av midlere sommerbalanse i måleperio
den. Usikkerheten er satt til ± 0.40 m (15.2 mill m3 ). 

Nettobalansen på Engabreen ble således beregnet til + 1.04 m 
vann jevnt fordelt over hele breoverflaten. Usikkerheten er 
anslått til ± 0.5 m. Det vil si at 39.5 mill m3 vann eller 34% 
av årets akkumulasjon ble holdt tilbake på breen. Midlere 
nettobalanse i måleperioden er + 0.75 m. 

Breens likevektslinje i 1993 lå 985 m o.h., 
200 m lavere enn et år breen er i likevekt 

og det er nesten 
(se fig.43). 
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Ved beregningen av sommerbalansen i 1993 ble nysnøen som var 
kommet ved minimumsmålingen, regnet med i årets sommerbalanse. 
Derfor blir tallene for sommerbalanse og nettobalanse i 1993 
ikke direkte sammenlignbare med tallene fra tidligere år. 

Fig.45 Breelven fra Engabreen danner et fint delta i Engavann. Breen 
trakk seg ut av vannet rundt 1945. Deltaet er således blitt 
dannet i løpet av ca 50 år. 

The glacier river from Engabreen forms a delta in the Lake 
Engavann. The delta has been created since approx. 1945 when the 
glacier front left the lake. 



91 

TROLLBERGDALSBREEN 1993 (161.F) 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den 8. mai. Samtlige staker 
fra fjoråret var nedsnødd og beregning av vinterbalansen 
bygger på: 

Sonderinger av 5 tverrprofiler i høydenivåene 945, 
980, 1005, 1030 og 1050 m o.h. samt ett lengdeprofil 
fra 1055 til 1190 m o.h. Sommeroverflaten var lett å 
finne over hele breen, og snødybden varierte mellom 3 
og 6 meter. 
Måling av snøtettheten ned til 3 meter dybde i høyde
nivå 1050 m o.ho 
Kjerneboringer i høydenivåene 1050 og 1170 m o.h. Her 
ble 2 nye staker satt ned. 

Stakenettet ble vedlikeholdt under sommerbesøk den 12.august. 

Minimumsmålingene ble utført den 25.septernber. Nettobalansen 
kunne kontrolleres på 4 gamle staker som dukket opp i løpet av 
sommeren. Disse lå i høydenivåene 940, 1000, 1050 og 1175 m 
o.h. Stakene 2.92 (1000 m o.h.) og 10.91 (940 m o.h.) ble 
dessuten skjøtt med 2 m. Det lå igjen ea 2 m snø på breens 
øvre deler. Mellom 1050 og 940 m o.h. var all snø smeltet 
bort, mens det som vanlig lå igjen litt snø helt nederst på 
tungen. 

Resultater 

Vinterbalanse 
Vinterbalansen er beregnet til 2.52 m vannekvivalenter (4.59 
mill.m3 ) med en nøyaktighet på ±0.24 m. Dette utgjør omtrent 
gjennomsnittet av måleperiodene 1970-74 og 1990-92. 
Midlere snøtetthet ble beregnet til 0.51 g/em3 i 1050 m nivå. 

Sommerbalanse 
En varm og fin juli, men desto kaldere juni i Nord-Norge gjør 
at sommerbalansen er beregnet til bare 2.31 m vannekvivalenter 
(4.20 mill.m3 ) med en nøyaktighet på ±0.43 m. Det er 81% av 
gjennomsnittet for begge måleperiodene totalt, og bare i 1992 
er det målt mindre sommerbalanse. 

Nettobalanse 
Trollbergdalsbreens nettobalanse for 1993 er beregnet til 0.21 
m vannekvivalenter eller 0.39 mill.m3 med en nøyaktighet på 
±0.35 m. Middelverdien for måleperiodene 1970-74 og 1990-92 er 
henholdsvis -0.66 m og +0.18 m. Likevektslinja lå omlag 1060 m 
o.h. 

Tabell 29 viser verdiene for massebalansen i de enkelte høyde
intervall. Fig.46 viser vinter-, sommer- og nettobalansens 
fordeling med høyden og fig.47 viser Trollbergdalsbreens 
årlige variasjoner i de to måleperiodene 1970-74 og 1990-93. 
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TROLLBERGDALSBREEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall 

m o.h. 

1250-1300 
1200-1250 

1150-1200 

1100-1150 

1050-1100 

1000-1050 

950-1000 

900-950 

900-1300 

Tabell 29 
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8150 

S Bw bw B. b. Bn 

km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m 

0.005 0.01 2.40 76 0.01 1.30 41 0.01 1.10 
0.080 0.19 2.40 76 0.11 1.35 43 0.08 1.05 
0.173 0.42 2.40 76 0.24 1.40 44 0.17 1.00 

0.128 0.36 2.85 90 0.24 1.90 60 0.12 0.95 

0.556 1.58 2.85 90 1.31 2.35 75 0.28 0.50 

0.615 1.38 2.25 71 1.57 2.55 81 -0.18 -0.30 

0.199 0.47 2.35 75 0.53 2.65 84 -0.06 -0.30 

0.063 0.18 2.90 92 0.19 2.95 94 -0.00 -0.05 

1.819 4.59 2.52 80 4.20 2.31 73 0.39 0.21 

Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balance, volume of net balanee and area 
distribution for 50 m height intervals. 
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Massebalansediagram for Trollbergdalsbreen 1993. Likevektslinjens 
høyde var 1050 m o.h. Hele 64% av breens areal ligger mellom 1000 
og 1100 m o.h. Små endringer i likevekts1injen i dette område vil 
derfor føre til store endringer i nettobalansen. 

Mass balanee diagram for Trollbergdalsbreen 1993. The area 
distribution curve shows that a large part (64%) of the glaeier 
area is between 1000 and 1100 m a.s.l. Thus aminor variation in 
ELA in this level may induce a major shift in net balance. In 
1993 Trollbergdalsbreen's mass balanee was slightly positive 
(+0.21 m w.eq.). The ELA was 1050 m a.s.l. and the AAR was 50%. 
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Massebalanse Trollbergdalsbreen 1970-74 og 1990-93 

1970 71 72 73 74 1990 91 92 93 

(_9_ Vin~rbalanse ~ Sommerbalanse • Nettobalanse J 
Massebalansediagram som viser Trollbergdalsbreens årlige varia
sjoner i måleperiodene 1970-74 og 1990-93. 

Histogram indicating the measured mass blance results at Stor
steinsfjellbreen - all together 8 years of measurements. 
light shaded winter balance 
dark shaded summer balance 
black net balance 
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Beregningene for Trollbergdalsbreen er utført på brekartet fra 
1970 (basert på flyfoto fra 1968). Siden da har breen hatt et 
betydelig masseunderskudd. Et kart som er basert på flybilder 
fra 1985 viser at breoverflaten er sunket betydelig over det 
meste av breen i perioden 1968-85. En korrigert massebalanse
beregning basert på det nyeste kartet vil gi en mindre (mer 
negativ) nettobalanse enn de tallene som er vist i fig.47. De 
korrigerte tallene vil bli presentert i neste brerapport. 
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STORSTEINSFJELLBREEN 1993 (173.AB6B) 

Feltarbeid 

Årets første besøk ble utført av personell fra Skjomenverkene 
den 26.januar. Stakene 1.91, 2.91 og 4.91 ble funnet og 
skjøtt, og de viste at det var kommet mellom 2 og 3 m snø på 
breen opp til 1400 m o.h. 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den 11. og 12.mai. Grunn
laget for beregning av vinterbalansen er: 

Måling av stakene 1.91(1025 m o.h.), 2.91(1150 m o.h.) og 
4.91(1375 m o.h.) som viste hhv. 3.25 m , 3.05 m og 4.65 m 
snø. 
140 sonderingspunkter mellom 980 og 1750 m o.h. Sommer
overflaten var vanskelig å påvise over 1550 m o.h. Under 
dette høydenivået var den derimot lett å finne og kunne 
kontrolleres vha. stakene. Snødybden varierte mellom 3 m 
på bretunga og drøyt 7 m i de høyereliggende områdene på 
breen. 
Kjerneboringer i høydenivåene 1275, 1450, 1550 og 1675 m 
o.h. Her ble 4 nye staker satt ned. 
Måling av snøtettheten ned til 5 meters dyp i høydenivå 
1375 m o.h. 

STORSTEINSFJELLBREEN 1993 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw Bs bs Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m l/s-km2 106m3 m 

1800-1850 0.022 0.06 2.85 90 0.Q1 0.35 11 0.06 2.50 
1750-1800 0.041 0.12 2.90 92 0.02 0.45 14 0.10 2.45 

1700-1750 0.134 0.42 3.10 98 0.07 0.55 17 0.34 2.55 

1650-1700 0.173 0.49 2.85 90 0.11 0.65 21 0.38 2.20 

1600-1650 0.174 0.48 2.75 87 0.12 0.70 22 0.36 2.05 

1550-1600 0.208 0.56 2.70 86 0.17 0.80 25 0.40 1.90 
1500-1550 0.357 0.89 2.50 79 0.32 0.90 29 0.57 1.60 

1450-1500 0.484 1.16 2.40 76 0.51 1.05 33 0.65 1.35 
1400-1450 0.898 1.89 2.10 67 1.08 1.20 38 0.81 0.90 
1350-1400 1.032 2.37 2.30 73 1.34 1.30 41 1.03 1.00 
1300-1350 0.674 1.48 2.20 70 0.78 1.15 36 0.71 1.05 

1250-1300 0.743 1.49 2.00 63 0.82 '1.10 35 0.67 0.90 

1200-1250 0.379 0.64 1.70 54 0.51 1.35 43 0.13 0.35 

1150-1200 0.300 0.47 1.55 49 0.51 1.70 54 -0.05 -0.15 

1100-1150 0.215 0.32 1.50 48 0.43 2.00 63 -0.11 -0.50 

1050-1100 0.120 0.20 1.65 52 0.26 2.20 70 -0.07 -0.55 

1000-1050 0.080 0.11 1.40 44 0.19 2.35 75 -0.08 -0.95 

950-1000 0.064 0.09 1.45 46 0.16 2.50 79 -0.07 -1.05 
920-950 0.025 0.04 1.40 44 0.07 2.65 84 -0.03 -1.25 

920-1850 6.123 13.28 2.17 69 7.48 1.22 39 5.80 0.95 

Tabell 30 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 50 m 
høydeintervall. 

Winter, summer and net balance, volume of net balanee and area 
distribution for 50 m height intervals. 
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Massebalansediagram for Storsteinsfjellbreen 1993 som viser 
vinter-, sommer- og nettobalanse, samt breareal og volum av 
nettobalansen i 50 m høydeintervall. Likevektslinjens høyde var 
1200 m o.h. 

Mass balanee diagram for Storsteinsfjellbreen 1993 indicating 
winter, summer and net balance, volume of net balanee and area 
distribution for 50 m height intervals. The winter balanee was 
2.17 m w.eq. - the highest value ever measured after 8 years of 
measurements. The summer balanee was less than average, and thus 
the glaeier came out with a substantial positive net balanee of 
+0.95 m w.eq. The ELA was 1190 m a.s.l. and the AAR was 88%. 

Resultater 

Vinterbalansen 
Vinterbalansen er beregnet til 2.17 m vannekvivalenter (13.28 
mill.m3 ) med en nøyaktighet på ±0.35 m. Dette er den største 
vinterbalansen som er målt på Storsteinsfjellbreen i løpet av 
måleperiodene 1964 - 68 og 1991 - 93. Gjennomsnittet for begge 
periodene er 1.65 m vann jevnt fordelt over hele breen. 
Midlere snøtetthet ble beregnet til 0.46 g/em3 i 1375 m nivå. 

Tabell 30 viser verdiene for massebalansen i de enkelte høyde
intervall. Fig.48 viser vinter-, sommer- og nettobalansens 
fordeling med høyden og fig.49 viser Storsteinsfjellbreens 
årlige variasjoner i måleperiodene 1964 - 68 og 1991 - 93. 

Sommerbalanse 
på grunnlag av stakemålingene og en midlere estimert snø
tetthet på 0.60 g/em3 på gjenværende snø, ble sommerbalansen 
beregnet til 1.22 m vannekvivalenter (7.48 mill.m3 ) med en 
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nøyaktighet på ±0.55 m. Dette utgjør 89% av middelverdien for 
de årene som har vært målt. 

Nettobalanse 
Storsteinsfjellbreens nettobalanse for 1993 er beregnet til 
0.95 m vannekvivalenter eller 5.80 mill.m3 vann med en nøyak
tighet på ±0.45 m. Middelverdien for 1964-68 var 0.06 ml mens 
den er 0.65 m for måleperioden 1991-93. Bare en gang tidligere 
er det målt større nettobalanse (1992). Likevektslinja lå 1190 
m o.h. 
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-2 

Fig.49 

Massebalanse Storsteinsfjellbreen 1964--68 og 1991-93 

1964 65 66 67 68 1991 92 93 

I O Vinterbalanse ~ Sommerbalanse • Nettobalanse J 
Søylediagram som viser Storsteinsfjellbreens årlige variasjoner i 
måleperiodene 1964 - 68 og 1991 - 93 

Histogram indicating the measured mass blanee results at stor
steinsfjellbreen - all together 8 years of measurements. 
light shaded winter balance 
dark shaded = summer balance 
black = net balance 

Note that the two highest winter balanee results and the two most 
positive years are the two last years (1992 and 1993). 

Flyfotografering/kartkonstruksjon 

I 1960 ble det foretatt flyfotografering med påfølgende kart
konstruksjon av Storsteinsfjellbreen. For å kunne beregne en 
midlere nettobalanse mellom 1960 og 1993 ble breen fotografert 
på nytt i september 1993. Årets flybilder blir bearbeidet i en 
digital stereomaskin og et nytt kart vil bli konstruert. På 
grunnlag i forskjellen mellom de to kartene vil nettobalansen 
bli beregnet for perioden 1960-93. Resultatet vil foreligge 
som egen rapport i løpet av 1994. 
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LANGFJORDJØKULEN 1993 (211.33A) 

Etter befaringer og en grundig vurdering av flere breer i 
Nord-Troms og Finnmark ble det høsten 1988 besluttet å starte 
massebalansemålinger på Langfjordjøkulen i Vest-Finnmark. 
Dette er den nordligste breen på det norske fastland hvor det 
er gjort breundersøkelser. Av den grunn har denne breen vært 
av spesiell interesse, også med tanke på mulige endringer i 
klimaforholdene. Målingene som pågikk i 5 år, ble avsluttet i 
1993. 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den lS.mai. Samtlige staker 
fra fjoråret var nedsnødd og grunnlaget for beregning av 
vinterbalansen er: 

50 sonderingspunkter mellom 300 og 1060 m o.h. Sommerover
flaten var lett å finne opp til 900 m o.h. Over dette 
høydenivået var den vanskeligere å påvise, og usikkerheten 
er her noe større. Snødypet varierte mellom 3.3 og 7.0 
meter. 
Måling av snøtettheten ned til 6 meters dyp i høydenivå 
1060 m o.h. 
Kjerneboringer i høydenivåene 910 og 1060 m o.h. Her ble l 

tillegg 2 nye staker satt ned. 

Stakenettet ble vedlikeholdt under sommerbesøk den lS.august. 
6 staker var da synlige. 

Minimumsmålingene ble utført den 24.september. Nettobalansen 
kunne kontrolleres på staker som hadde dukket opp i løpet av 
sommeren i høydenivåene 390, 610, 675 og 1060 m O.h. I tillegg 
ble smeltingen målt på de 2 stakene som ble satt ut i mai. 

LANGFJORDJ0KULEN 1993 
Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw B. b, Bn bn 

m O.h. km2 106m3 m I/s~m2 106m3 m I/s·k.m2 106m3 m 

1000-1062 0.668 2.04 3.05 97 1.20 1.80 52 0.84 1.25 
900-1000 1.005 2.96 2.95 94 1.86 1.85 54 1.10 1.10 

800-900 0.691 1.73 2.50 79 1.31 1.90 57 0.42 0.60 
700-800 0.691 1.55 2.25 71 1.42 2.05 62 0.13 0.20 
600-700 0.628 1.41 2.25 71 1.63 2.60 81 -0.22 -0.35 
500-600 0.503 1.06 2.10 67 1.63 3.25 103 -0.58 -1.15 

400-500 0.396 0.73 1.85 59 1.50 3.80 120 -0.77 -1.95 

300-400 0.215 0.35 1.65 52 0.90 4.20 133 -0.55 -2.55 

300-1062 4.797 11.83 2.47 78 11.45 2.39 73 0.37 0.08 

Tabell 31 Vinter-, sommer- og nettobalanse, samt arealfordeling for 100 m 
høydenivå for Langfjordjøkulen 1993. 

Winter, summer and net balanee and area distribution for 100 m 
height intervals. 

I/s~m2 

44 
40 

22 

10 
-10 

-36 

-62 

-81 

5 



~ 1100 

-: 
I)) 

~ 1000 

" 
w 900 

-u 
Cl .., 
..! .., 
.J 800 
-< 

,00 

1800 

500 

-too 

300 

Fig.50 

LANGFJCRD~KULEN i993 

N,,-\.. baLanoe CBn) 106 m i5 
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 

- bn 

. _ba 

--bw 
/: -.Areo 

/ , S Bn ( :' 
\ ; 
i; 

I 

i: 
(! 

I 
j 

1---
0.<55 ie:m2 

I GLaCLør- areo I . ._._._.J 

-5 --t -i5 -2 -I O ;2 5 Wc*...ør øq.v .. (rn) 

Massebalansediagram for Langfjordjøkulen 1993. Langfjordjøkulen 
var den eneste av de målte breene som var nær likevekt i 1993. 
Alle de andre hadde betydelig positiv nettobalanse. 
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Mass balanee diagram for Langfjordjøkulen 1993. The glacier was 
close to equilibrium. Net balanee was measured to +0.08 m whilst 
all the other measured glaicers had a considerable positive net 
balanee in 1993. The ELA was 700 m a.s.l. which corresponds to an 
AAR of 64%. 

Resultater 

Vinterbalansen er beregnet til 2.47 m vann (11.83 mill.m3 ) med 
en nøyaktighet på ±0.40 m. Gjennomsnittet for måleperioden 
1989 - 1993 er 2.53 m. Midlere snøtetthet ble beregnet til 
0.47 g/em3 i 1060 m nivå. 

Tabell 31 viser verdiene for massebalansen i de enkelte høyde
intervall, mens fig.50 viser vinter-, sornrner- og netto
balansens fordeling med høyden. 

På grunnlag av stakemålingene og en midlere estimert snøtett
het på 0.6 g/emJ på gjenværende snø, ble sornrnerbalansen bereg
net til 2.39 m vann (11.45 mill.mJ ) med en nøyaktighet på ±O.60 
m. Middelverdien for hele måleperioden er 2.63 m. 

Langfjordjøkulens nettobalanse for 1993 er beregnet til 0.08 m 
vann jevnt fordelt over hele breen med en nøyaktighet på 
±0.50 m. Middelverdien for måleperioden 1989 - 93 er -0.11 m. 
Likevektslinja lå omlag 700 m o.h. 
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Massebalanse Langfjordjøkulen 1989 - 93 

1989 90 91 92 93 

@VinterbaianSe li! Se· {l'nerbalanse • Nettobalanse 

Massebalansediagram som viser Langfjordjøkulens arlige variasjo
ner i maleperioden 1989 - 93. 

Histogram inidcating the winter, summer and net balance at 
Langfjordjøkulen during the investigation period 1989-93. 
Light shaded winter balance 
Dark shaded = summer balance 
Black = net balance 

It seems conspicious that there are very small fluctuations in 
net balance, that varies between -0.57 and +0.28 m w.eq. 

LANGFJORDJØKULEN 1989 - 93 

Årstall b w b s b n L b n Likev. 

1989 

90 

91 

92 

93 

Middel 
1989-93 

Tabell 32 

linje 

2.46 3.03 -0.57 870 

2.64 3.04 -0.40 -0.97 780 

2.31 2.23 0.08 -0.89 680 

2.76 2.48 0.28 -0.61 690 

2.47 2.39 0.08 -0.53 700 

2.53 2.63 -0.11 745 

Sammenstilling av malingene på Langfjordjøkulen i årene 1989-
93. 

Summary of the mass balance measurements performed at Lang
fjordjøkulen during the period 1989-93. The glacier has a 
cumulative negative mass balance during the period, whereas all 
other investigated glaciers have shown a surplus in the corre
sponding period. 
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Sammendrag 1989-93 

Tabell 32 og fig.S1 viser Langfjordjøkulens årlige variasjoner 
i massebalanse i måleperioden 1989 - 93. Målingene viser en 
kumulativ negativ nettobalanse på -0.53 m vann jevnt fordelt 
over hele breen. Alle de andre undersøkte breene viser et 
overskudd i tilsvarende periode. Resultatet understreker at 
breene helt nord i landet oppfører seg forskjellig fra de 
lenger syd. 
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SAMMENDRAG 1993 

Året 1992-93 føyet seg pent inn i rekken av store overskuddsår 
som det har vært mange av de senere årene. Stor vinterbalanse 
sammen med svært liten sommerbalanse ga stort overskudd for 
samtlige målte breer. Bare Langfjordjøku1en hadde nær like
vekt. I tabell 32 er resultatene for alle de målte breene 
angitt i prosent av middelverdien for de årene målingene har 
pågått. 

I Syd-Norge var akkumulasjonen 120-130% av middelverdien for 
de årene målingene har pågått. At Austdalsbreen har under 100% 
akkumulasjon skyldes at måleserien her kun er 8 år og omfatter 
alle de store snøvintrene etter 1988. I Nord-Norge var akkumu 

Glacier 

Ålfolbreen 

Hansebreen 

Nigardsbreen 

Ausldalsbreen 

Hardangerjøkulen 

Storbreen 

Hellslugubreen 

Gråsubreen 

A. Okslindbreen 

Svartisheibreen 

Engabreen 

T rollbergdalsbreen 

Slorsleinsfjellbreen 

Langfjordjøkulen 

Tabell 31 

MASSEBALANSE 1993 

Area Winler balanee Summer balanee NeI balance Eq.line 
allilude 

B. b. Bs bs Bn be 

km2 106m3 m Ils km2 106m3 m Ils km2 106m3 m Ils km 2 m a.s.l. 

4,82 23,09 4,81 152 13,15 2,74 86 9,34 2,07 66 <870 

3,32 14,64 4,22 1,34 11,40 3,15 100 3,56 1,07 34 <925 

47,82 149,61 3,13 99 61,18 1,28 40 88,43 1,85 59 1300 

11,95 30,94 2,60 82 20,11 1,69 53 10,83 0,91 29 1320 

17,18 48,50 2,82 89 15,65 0,91 29 32,85 1,91 60 1450 

5,26 9,59 1,81 57 5,62 1,06 33 3,97 0,75 24 1600 

2,98 3,75 1,25 39 2,85 0,95 30 0,90 0,30 9 1670 

2,20 2,05 0,93 29 1,12 0,51 16 0,93 0,42 13 <1850 

14,01 31,08 2,22 70 28,14 2,01 63 2,94 0,21 7 1290 

5,48 19,25 3,50 110 14,25 2,59 82 5,00 0,91 28 880 

38,02 116,28 3,06 97 76,76 2,02 64 39,52 1,04 33 985 

1,82 4,54 2,52 79 4,16 2,31 73 0,38 0,21 6 1060 

6,12 13,24 2,17 68 7,44 1,22 38 5,80 0,95 30 1200 

4,80 11,86 2,47 78 11,04 2,30 73 0,82 0,17 5 700 

Et sammendrag av massebalansemålinger som er utført på norske 
breer 1993. Tabellen angir vinter- sommer- og nettobalanse i 
hhv. volum, vannekvivalenter og spesifikt avløp. Videre er 
oppgitt likevektslinjens høyde og AAR som er akkumulasjons
områdets prosentvise andel av hele breens areal. 

The table presents a summary of mass balanee results performed 
at Norwegian glaeiers in 1993. The two left columns show glac
ier names and their areas. Then winter, summer and net balanee 
are shown in volume, water equivalents and specific discharge 
respectively. The two right columns indicate ELA (equilibrium 
line altitude) and AAR (accumulation area ratio), which is 
defined as the percentage of the total glaeier area above the 
equilibrium line. 

AAR 

% 

100 

100 

92 

87 

92 

92 

83 

100 

66 

81 

87 

50 

88 

64 
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1993 

Glaeier Area No Winter balanee Summer baJance Net balance 

obs 

-(km2) yrs bw(m) % b,(m) % bn(m) bn(m) 

Alfotbreen 4,82 31 4,81 131 2,74 83 2,07 0,36 

Nigardsbreen 47,82 32 3,13 132 1,28 66 1,85 0,43 

Austdalsbreen 11,95 8 2,60 98 1,69 78 0,91 0,46 

Hardange~økulen 17,18 31 2,82 134 0,91 47 1,91 0,17 

Storbreen 5,26 45 1,81 127 1,06 65 0,75 -0,21 

Hellstugubreen 2,98 32 1,25 112 0,95 69 0,30 -0,25 

Gråsubreen 2,20 32 0,93 122 0,51 50 0,42 -0,25 

A. Okstindbreen 14,01 7 2,22 88 2,01 87 0,19 0,22 

Svartisheibreen 5,48 6 3,50 106 2,59 96 0,91 0,59 

Engabreen 38,02 24 3,06 101 2,02 89 1,04 0,75 

T rollbergdalsbreen 1,82 9 2,52 100 2,31 83 0,21 -0,40 

Storsteinsfjellbreen 6,12 8 2,17 137 1,22 88 0,95 0,19 

Langfjordjøkulen 4,80 5 2,47 97 2,39 90 0,08 -0,15 

Tabell 34 En oversikt over massebalansemålinger som er utført i 1993. 
Foruten breens areal og måleseriens lengde viser tabellen 
vinter-, sommer- og nettobalanse i vannekvivalenter og avvik fra 
middelverdien for måleserien, samt nettobalanse og midlere 
nettobalanse. 

A summary of mass balanee results 1993. The table indicates 
glaeier area, number of investigation years, winter and summer 
balanee in water equivalents and in percent of average, and net 
balanee and average net balance. 

lasjonen mer moderat. Bortsett fra Storsteinsfjellbreen som 
hadde rekordstor vinterbalanse med 137% av 8 års målinger, var 
akkumulasjonen rundt middels. på Engabreen som har en måle
serie på 24 år, var årets akkumulasjon 101% av middels. 

Den uvanlig kalde sommeren i Syd-Norge ga til dels rekordliten 
sommerbalanse. Ålfotbreen, som avviker litt fra de andre pga. 
ekstrem maritimitet og lav høyde, hadde 83% av midlere sommer
balanse. For alle de andre breene i Syd-Norge var sommerbalan
sen 50-70% av middels. Forholdsvis minst var den på Hardanger
jøkulen med 47%. 

I Nord-Norge maktet ikke rekordvarmen fra begynnelsen av juli 
til midten av august å kompensere for den rekordkalde Junl, og 
sommerbalansen ble 80-90% av middels. 



103 

Tallene for nettobalansen viser at samtlige målte breer hadde 
solid masseoverskudd. I Syd-Norge hadde både Ålfotbreen, 
Nigardsbreen og Hardangerjøkulen et overskudd på rundt 2 m 
vannekvivalenter, og rundt 50% av årets akkumulasjon ble 
liggende igjen. Forholdsvis størst nettobalanse hadde Hardan
gerjøkulen der 68% av årets akkumulasjon ble liggende igjen. 
Også på Gråsubreen ble over 50% liggende igjen. I Nord-Norge 
var ikke forholdene så ekstreme. Svartisheibreen, Engabreen og 
Storsteinsfjellbreen hadde alle et overskudd på rundt 1 m. På 
Storsteinsfjellbreen ble 44% av årets akkumulasjon liggende 
igjen. Trollbergdalsbreen og Austre Okstindbre som er mer 
kontinentale hadde et lite overskudd, og Langfjordjøkulen helt 
i nord var praktisk talt i balanse. 
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HASTIGHETSMALINGER I 1992 OG 1993 

RASOVERVÅKING AV BAKLIBREEN (076.DZ) 

Innledning 

Sommeren 1986 gikk det et ras fra Baklibreen ut i Krundalen, 
en sidedal til Jostedalen. Raset hadde en fallhøyde på 600-700 
meter. Tre personer som gikk på en sti nede i Krundalen ble 
drept. Raset hadde en antatt størrelse på 200 000 m3 (se fig. 
6) . 

For å få en bedre forståelse av ras fra breer generelt og 
Baklibreen spesielt, ble det satt igang målinger på breen 
høsten 1987. Fire staker ble plassert i et lengdeprofil i 
breens ablasjonsområde fra brefronten og oppover. Ved å måle 
disse gjennom flere år er brehastigheten beregnet. Samtidig er 
breens overflatehøyde blitt innmålt langs det samme profilet. 
Målinger fra perioden 1987-90 er behandlet tidligere (Elvehøy 
& Haakensen 1992) . 

Pmfilh.ydemålinger Baklibreen 1989 - 93 
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Fig. 52 Figuren viser overflatehøyden målt i noen få punkter langs senter
linjen på breen. Målingene er foretatt på høsten fra 1989 til 93. 
Breoverflaten har hevet seg rundt 10-12 meter langs hele profilet. 

The curves indicate surface elevation at some locations on the 
glacier near the center line in the period 1989-93. The glacier 
surface has risen 10-12 m along the entire profile. 
x-axis is distance from the triangulation point 
y-axis is elevation in m a.s.l. 

2900 
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Baklibreen er nabobreen til Nigardsbreen mot sør. Pilene viser 
breens hastighetsvektorer i cm/døgn og retningslinjer for 3 staker 
for perioden 19. oktober 1990 - 6. august 1993. 

Baklibreen is an outlet glaeier from Jostedalsbreen and the neigh
bouring glaeier to Nigardsbreen. The glaeier front ends at a very 
steep valley side. In 1986 glaeier advance caused a severe ice 
avalanche which killed 3 people in the Krundalen valley. The 
magnitude and direction of the glaeier velocity for three diffe
rent stakes in the period 1989-93 is shown by arrows. 
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Målinger av breens overflatehøyde 

Absolutthøyder er målt i ett lengdesnitt langs senterlinjen av 
breen fra fronten og ca 500 m oppover. Figur 52 viser resulta
tet fra målingene i perioden september 89 og fram til septem
ber 93. Breoverflaten har i løpet av disse 4 årene hevet seg 
omkring 10 meter langs hele profilet. 

Brehastighet 

Det er gjort hastighetsrnålinger på 1 til 3 staker samtidig. 
Resultatene av målingene er vist i fig. 53 og 54. Figur 54 
viser hastigheten fra september 89 til september 93 målt på en 
stake. Vi ser av figuren at hastigheten har økt vesentlig over 
tid. Dette skyldes at målepunktet har kommet nærmere brefron
ten hvor farten også er større. Figur 51 viser gjennomsnitts
verdier på hastigheten fra oktober 90 til august 93. Hastighe
tene målt på de samme stakene har økt fra perioden september 
89 til oktober 90 fordi stakene kommer nærmere fronten. 

-a o 
I 
104-----------------~ 
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1990 1991 1992 1993 

Fig.54 Figuren viser hastigheten målt på en stake. Hastigheten øker jo 
nærmere brefronten målepunktet kommer. 

Glaeier surface velocity measured at ane stake. When the stake 
approaches the steep glaeier front, the velocity is increasing 
from 10 cm/day in 1990 to 25 m/day in 1993. The scale on the y
axis is horizontal velocity in cm/day. 

Konklusjoner 

Målingene viser at den nedre del av Baklibreen øker i tykkel
se. Heving av isoverflaten betyr at brefronten vil rykke fram. 
I dette tifellet vil resultatet bli at isblokker vil brekke av 
og rase ned på en fjellhylle like nedenfor breen. Det var fra 
denne fjellhyllen raset kom i 1986. Jevnlige fotograferinger 
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av brefronten viser at det bygger seg opp ismasser på nettopp 
denne fjellhyllen. Under gunstige tilfeller( mye vann under 
breen) vil hele dette volumet kunne rase ut igjen. Det er 
allerede observert små rastilløp. Imidlertid har nabobreen 
Bergsetbreen gått så mye frem de siste årene at ras fra Bakli
breen i dag vil falle ned på Bergsetbreens tunge. Fig. 6 viser 
et fotografi av området. 
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HASTIGHETSMÅLINGER PÅ AUSTDALSBREEN 

Hastighetsmålinger 

For'å beregne hastigheten på breen blir staker boret ned i 
isen og posisjonert ved ulike tidspunkt. Gjennomsnittshastig
heten mellom to målinger blir beregnet. Resultater av målinger 
fra 1991 og fram til høsten 1993 er vist på fig.56 sammen med 
vannstanden i Austdalsmagasinet. 

Målingene nær fronten er foretatt relativt hyppig for å kunne 
skille eventuelle forandringer pga. vannstands endringene fra 
de naturlige variasjonene i brehastigheten. Det normale på 
tempererte breer er at hastigheten er høyest på våren og 
forsommeren idet smeltevann trenger ned i dreneringssystemet 
før dette er fullt utviklet. Dette resulterer i et høyt vann
trykk på bunnen av breen med økende muligheter for gliding 
langs bunnen. Etterhvert åpnes breens drenerings-system, 
vanntrykket synker og brehastigheten avtar. på fig.56 vises 
dette ved høy hastighet i mai-juni, og avtagende hastighet 
utover sommeren både i 1992 og 1993. Hastighetsmønsteret i 
1991 skiller seg fra de senere årene ved at brehastigheten nær 
brefronten var lavere om sommeren enn om vinteren. Dette 
henger trolig sammen med at vannstanden var mye lavere somme
ren 1991 enn sommeren 1992 og 93. 

600m 
I 

Fig.55 staker og frontposisjon på Austdalsbreen 20/9-1992. 

Map showing the stakes and the front position on 20 Sept. 1992. 
The stakes are used for mass balanee and velocity measurements. 



I tillegg ser man av fig.56 at det er en generell øking av 
hastigheten nær fronten fra 1991 og fram til idag. Dette 
skyldes mest trolig et generelt høyt vannstandsnivå i 
Austdalsvatnet. Hastigheten nær fronten er sannsynligvis 
høyere enn figuren viser, fordi stake 1 som angir de sist 
målte hastighetene står ~200 m fra fronten (fig.55). Dette 
resulterer i at breen strekkes og at store tverrsprekker 
dannes nær fronten. Disse danner grunnlag for mulig økende 
kalving og ustabilitet i fronten. 
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Fig.56 Målte brehastigheter på tre staker sammen med vannstanden i 
Austdalsvatnet. Stakeposisoner er vist i fig.31. ___ stake 5, 
stake 1, --- stake 92. 

Observed horizontal velocity (in cm/day) on 3 different stakes 
compared with the water level in Austdalsvatn (lower undulating 
curve). The stake positions are shown in Fig.31. The y-axis to the 
right indicates water level in m a.s.l. 
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SVARTISHEIBREEN 

Hastighetsmålinger er utført på de samme stakene som benyttes 
til massebalanse. Disse er blitt målt inn med posisjonerings
utstyr i oktober 91, samt 3 ganger i løpet av sommeren både i 
1992 og 1993. Resultatene som er vist i fig. 2, angir 
brehastigheten i cm/døgn og dessuten retningen på bevegelsen. 
Hastigheten på Svartisheibreen virker å være stabil fra år til 
år og er høyest i de bratte partiene over 1100 m o.h. og i 
brefallet ned mot Heiavatnet med ca 10-14 cm/døgn. Lavest 
hastighet finner vi på de flate områdene rundt 1000 m o.h. med 
ca 4 cm/døgn. 

SVARTISHEIBREEN 

Fig.S6 Breens hastighetsvektorer i cm/døgn og retningspiler for perio
dene: 

____ 27.mai - 12.september 1992 
- .. - 13. august - 12. september 1992 

Bevegelsesmønsteret er det samme i 1993. 

Glaeier velocity summer 1992 at 6 stakes. Two of them (dashed 
line) were only measured for a one month period. The numbers 
indicate velocity (cm/day) in the observed period. The figures for 
1993 showasimilar pattern. 
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HASTIGHETSMÅLINGER PÅ ENGABREEN 1992 

Innledning 

Siden juni 1990 er det utført hastighetsrnålinger på Engabreen 
(Fig.57) for å dokumentere de naturlige forholdene i breen. 
Disse dataene danner grunnlaget for vurdering av eventuelle 
endringer som finner sted etter at en stor del av vannet under 
breen tas inn i flere subglasiale vanninntak som en del av 
Stor-Glomfjord utbyggingen. Resultatene for 1990 og 1991 er 
beskrevet tidligere. 

Fig.57 Oversiktskart over nedre del av Engabreen med tunnelsystemet (grå 
linjer), områder med brehastighet beregnet fra vertikalfotogra
fier (skravert felt), kamera med bildeutsnitt (prikket linjer), 
markører i inntaksområdet (102,103, og 105) og staker på 
bre tungen (17 og 21). Kontinuerlig avstandsmåling gjøres med 
markør 103. 

Location map of the lower part of Engabreen showing the tunnel 
system (gray lines), areas where velocity measurements are made 
us ing aerial photographs (circled areas), placement of the camera 
and its field of view (dotted lines), velocities measured from 
markers placed over the subglacial intake (102, 103, and 105), 
and velocities measured from stakes on the glaeier tongue (17 and 
21). Continuous velocity measurements were using marker 103. 

Det b l e gjort målinger etter fire metoder: 
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1) Vertikalfotogrammetri 
En fotogrammetrisk metode som baserer seg på endring i 
posisjonen til gjenkjennelige strukturer som bresprekker 
på vertikale flybilder tatt med 3-4 ukers mellomrom i 
løpet av sommeren. Metoden gir informasjon om variasjonen 
i brehastighet over et større område av breen. 

2) Skråfotogrammetri 
En fotogrammetrisk metode som baserer seg på bevegelse av 
strukturer på bilder tatt 2 ganger i døgnet av inntaks
området fra et punkt på Møsbruntuva (fig. 57). Metoden gir 
relative variasjoner i bevegelse over tid som kan kali
breres ved innmåling av markører. 

3) Staker og markører 
Beregnede hastigheter ut fra innmåling av staker på bre
tunga 2-3 ganger i løpet av året viser forholdet mellom 
brebevegelsen om vinteren og sommeren. 

4) Kontinuerlig avstandsmåling til markør på breen gjennom 
et tidsrom på 1-2 døgn viser variasjoner i hastigheten l 

løpet av et døgn. Dette ble ikke gjort I 1993. 

Den første og tredje metoden gir de ønskede data, mens det 
fortsatt arbeides med utvikling av hastighetsberegning utifra 
metode 2. Alle metodene er viktige for kartleggingen av breens 
bevegelse i forskjellige områder og tidsskalaer. 

Vertikalfotogrammetri 

Ut fra vertikale flybilder tatt med 3-4 ukers mellomrom kan 
gjennomsnittshastigheten for periodene mellom fotograferingene 
bestemmes i et stort antall punkt. Som markører brukes struk
turer i sprekkemønsteret som til tross for smelting kan gjen
kjennes. Undersøkelsen omfatter området rundt de subglasiale 
inntakene og et område ca 600 m nedstrøms for inntakene. 

Tabell 35 viser datoene flybilder er tatt og antallet punkter 
for de forskjelige perioder i 1992-93. Antallet vektorer i 
1993 er litt lavere enn forrige år p.g.a. mye snø på breover
flaten. Dette gjorde det vanskeligere å identifisere gjenkjen
nelige strukturer fra periode til periode. 

Hastighetsvektorer beregnet for 1992 og 1993 er vist i de øvre 
figurene 58-61. De nedre figurene viser interpolerte over
flater beregnet av vektorene. Merk at breens bevegelse er 
raskere tidlig på sommeren enn sent på sommeren. Det er fordi 
vanntrykket under breen er høyere i begynnelsen av sommeren. 

Sammenligning av data fra sommeren 1992 med data fra sommeren 
1993 antyder at brehastigheten har økt litt etter at en stor 
del av vannet som renner under breen ble tatt inn i de subgla
siale inntakene sommeren 1993. 
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Brebevegelse i perioden 24.6.92 til 18.7.92. Øvre diagram viser 
vekter som er tatt fra vertikale flyfotografier. Nedre diagram 
viser absolutt hastighetsverdi interpolert fra vektorene. Skala 
er i meter/ døgn. 
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Glaeier velocities for the period 24 June 1992 to 18 July 1992. 
Upper diagram shows the velocity vectors taken from aerial photo
graphs. Lower diagram shows contours of the total velocity inter
polated from the vector data. Scale is in m' d -1 • 
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Brebevegelse i perioden 18.7.92 til 13.8.92. Øvre diagram viser 
vektorer som er tatt fra vertikale flyfotografier. Nedre diagram 
viser absolutt hastighetsverdi interpolert fra vektorene. Skala 
er i meter/døgn. 
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Glaeier velocities for the period 18 July 1992 to 13 August 1992. 
Upper diagram shows the velocity vectors taken from aerial photo
graphs. Lower diagram shows contours of the total velocity inter
polated from the vector data. Scale is in m· d- l • 
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Brebevegelse i perioden 27 . 6 . 93 til 22.7 . 93. Øvre diagram v i ser 
vektorerer som er tatt fra vertikale flyfotografier. Nedre d i a 
gram viser absolutt hastighetsver di in t erpolert fra vek torene . 
Skala er i meter/ døgn . 

Glaeier velocities for the period 27 June 1993 to 22 Ju l y 1993 . 
Upper diagram shows the velocity vectors taken from aer ial 
photographs . Lower diagram shows contours of the total velocity 
interpolated from the vector data. Scale is in m· d -l • 
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Brebevegelse i perioden 22.7.93 til 15.8.93. Øvre diagram viser 
vektorer som er tatt fra vertikale flyfotografier. Nedre diagram 
viser absolutt hastighetsverdi interpolert fra vektorene. Skala 
er i meter/døgn. 
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Glaeier velocities for the period 22 July 1993 to 15 August 1993. 
Upper diagram shows the velocity vectors taken from aerial 
photographs. Lower diagram shows contours of the total velocity 
interpolated from the vector data. Scale is in m' d- J • 
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Skråfotogrammetri 

Et kamera plassert på Møsbruntuva tar bilder av inntaksområdet 
på breen to ganger i døgnet i sommerhalvåret. Sommeren 1992 
ble det tatt 260 bilder mellom 26/4 og 13/9. 

I 1993 ble det tatt 198 bilder mellom 9/5 og 28/9. på bilder 
tatt med en ukes mellomrom ble en del punkt koordinat festet av 
Fjellanger Widerøe. Dette intervallet ble valgt fordi det 
syntes vanskelig å bruke kortere perioder da usikkerheten i 
punktbestemmelsen da lett ble større enn eventuelle variasjo
ner i bevegelsen. Analyse av de koordinatfestede punktene vil 
bli presentert i neste årsrapport. 

Staker og markører 

I 1992 og 1993 ble flere staker og markør på bretungen og 
rundt inntaksområdet målt inn (Staker 17 og 21, markør 102, 
103 og 105, fig.62). Målingene antyder at brehastigheten er 
økende nederst på bretungen. 

I 1992, ble det igangsatt kontinuerlig avstandsmåling til en 
markør i inntaksområdet (markør 103, fig.58) for å registrere 
eventuelle endringer i brebevegelsen i forbindelse med åpning 
av det planlagte vanninntaket 18.august. Avstanden ble regist
rert mellom 18.august kl. 1300 og 19.august kl 1400. Spreng
ningen som fant sted kl. 1640 den 18.august førte imidlertid 
ikke til endring i vannføringen (observasjoner ved breporten 
og spyletunnelen) . Det ble heller ikke observert noen endring 
i brebevegelsen. Brehastigheten var i middel for måleperioden 
0.71 m/døgn. 

1.0 
marker 105 

marker 102 

~ 0.8 
marker 103 

0.6 
, 

stake 17 

, ' ----
0.4 

stake 21 .., 
0.2 t 
0.0 I I I I I I I 

Aug·91 Nov-91 Jan-92 May-92 Aug-92 Oct-92 Jan-93 May-93 Aug-93 Oct-93 

Fig. 62 Brehastighet målt på staker og markører fra sommeren 1991 til 
høsten 1993. Posisjonen til stakene og markørene er vist på 
fig. 58. 

Velocities measured from stakes and markers between summer 1991 
and fall 1993. Positions are shown in Figure 58. 
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Dato Flyoppgave Period Antall punkt 

24.06.92 11390 }period 92-1 56 punkt 
18.07.92 11408 
13.08.92 11424 }period 92-11 123 punkt 

27.06.93 11582 I }Period 93-1 57 punkt 
22.07.93 11582 Il 
15.08.93 11582 III }period 93-11 75 punkt 

Tabell 35 Dato, oppgavenummer (Fjellanger Widerøe), samt antall identifi
serbare punkt på to på hverandre følgende flyfotoserier, og som 
er brukt til bestemmelse av brehastighet. Disse punktenes 
beliggenhet er vist i fig.58-61. 

Date of photo, contract number (Fjellanger Widerøe) and number 
of identifiable points at two consecutive photo-series used for 
calculating the glaeier movement. In figs. 58-61 the location 
of these points is shown. 

Konklusjon 

Data fra stakemålinger antyder at brehastigeheten på tungen 
har økt noe siden 1990. Data fra vertikal fotogrammetri kan 
tyde på at det er en økning etter at vannet ble tatt inn i de 
subglasiale inntakene. Denne økningen kan skyldes forandringer 
i det subglasiale dreneringssystemet, men kan også skyldes 
økningen i istykkelse på Engabreen som vi har observert i de 
siste årene. Sistnevnte er resultat av flere års positive 
massebalanse på Svartisen. 

Men foreløpig har vi for lite data til å trekke sikre konklu
sjoner vedrørende virkningen av de subglasiale vanninntakene 
på breens bevegelse. For å kunne si noe med rimelig grad av 
sikkerhet vil det kreves noen flere års undersøkelser fordi 
den naturlige endringen må skilles fra endringene som skyldes 
vanninntakene . 
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LANGFJORDJØKULEN 

Brebevegelsen er målt i 4 punkter på breen. Stakene for masse
balansemålingene ble brukt, og disse ble posisjonsbestemt i 
mai og oktober 89, mai 90 og mai og august 91. på de to Øver
ste stakene er måleperioden kortere. Resultatene er vist i 
tabell 36 og fig.63. Tabell 36 viser hastighetene målt på 
stakene i hver måleperiode, mens kartutsnittet i fig.63 viser 
stakenes posisjon og hastighetsvektoren for middelhastigheten 
i cm/døgn målt horisontalt. Langfjordjøkulen kan betegnes som 
en langsom bre med hastigheter mellom 2 og 6 cm/døgn (7-20 m 
pr år). Hastigheten virket å være noenlunde stabil fra år til 
år. 

" 

~) ? ) 
( I , 

'( 
\ 
'v-~ 

Fig. 63 

lANGFJORDJØKUlEN 
o 
I 

0.5 1 km 
I 

"---__ I 

N 

! 
Langfjordjøkulen. Breens hastighetsvektorer (cm/døgn) for 
årsgjennomsnittet for perioden 1989-91. Kartet over breen er en 
kopi av M711-kart 173SII (1:S0 000) fra 1976. Siden da har bre
fronten trukket seg ca SOO m tilbake. 

Langfjordjøkulen. Glaeier velocity (cm/day) and direction in the 
period 1989-91. The map is a copy of the topographic map of 
Norway (1:S0 000) based on air photographs from 1976. Since then 
the glaeier has withdrawn approximately 500 m. 



STAKE NR. H.O.H. PERIODE HASTIGHET 
CM/DØGN 

10.89 400 24.05.89-14.05.91 2.11 
14.05.91-10.08.91 1. 30 

20.89 640 24.05.89-19.10.89 6.55 
19.10.89-10.08.91 5.97 

20.91 690 14.05.91-10.08.91 5.45 

30.90 890 24.05.90-10.08.91 2.59 
30.91 890 14.05.91-10.08.91 0.99 

Tabell 36 Oversikt over stakene, på hvilke det er målt brebevegelse. 

Stakes at which velocity measurements are done. The right 
column is velocity in cm/day. 
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ANDRE BREUNDERSØKELSER 

BRERADARMÅLINGER FRA HELIKOPTER PÅ ENGABREEN 

Innledning 

Hydrologisk avdeling, Seksjon Bre og Snø (HB) har utviklet en 
breradar som kan benyttes fra helikopter. Arbeidet var del av 
et FoU-prosjekt i samarbeid med Statkraft/PBG. 

Her gis en utvidet analyse av radar- og navigasjonsdataene fra 
april og juni 1991. Resultatet er et bunntopografikart for 
Engabreens nedre områder. 

Dataanalyse 

Datagrunnlaget består av data fra GPS (Global positioning 
System) satellitt navigasjon, digitale barometerhøyder, digi
tale radardata og NVE's Engabrekart (1970). Fig.68 viser de 
profilene som ble fløyet 28/6-91. Engavatn er også plottet på 
figuren. Kryssene markerer hver målte GPS-posisjon. Mellom 
hvert GPS-posisjon er det ca 2 radarskudd. Posisjonsdataene er 
ikke differensielt korrigert, men som fig.69 viser er det 
ingen store hopp mellom posisjoner, og det tyder på at slik 
korrigering ikke er nødvendig for disse dataene. En systema
tisk feil i GPS-dataene på 70 m ble korrigert ved å fly innom 
2 punkter med kjente koordinater umiddelbart etter radarprofi
lering. 

Fig. 64 Radarprofiler fløyet 28/6-91. 

Profiles where airborne radar measurements were performed. 
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Et digitalt barometer ble brukt til å logge helikopterets 
høyde. En sammenligning av disse dataene og høydene målt med 
GPS viser kun små differanser (typisk 20 m). Dette tyder på at 
også GPS horisontal posisjon er rimelig nøyaktig. vi antar en 
usikkerhet på ±20 m i horisontal posisjon og ±S m i barometer 
høyde. 

Engabreens betydelige overflatehelling gjør at bunnekkoet ikke 
kommer fra et punkt loddrett under helikopteret. En digital 
terrengmodell av breens overflate ble derfor brukt til å 
beregne posisjonen til reflekspunktet på isoverflaten. I 
beregning av posisjonen til reflekspunktet på brebunnen antas 
det at helikopteret, reflekspunktene på isoverflaten, og 
bunnen ligger på en rett linje. 

Skjæringspunktene mellom profilene er blitt benyttet til å 
kontrollere de beregnede istykkelser. Bunnkoordinater beregnet 
for hvert skudd er deretter blitt brukt i et interpolasjons
program (Kriging) til å tegne kart over bunntopografien. 

Fig. 65 

c ·1\ ............ / 

-
445000 446 o 00 447000 448000 4-49000 ~ 

Datagrunnlag for interpolasjon av bunnhøyde: 
+ god radarrefleks x noe mer usikker refleks 
+ brekanten ~ punkter utenfor breen. 
Utsnittet i boksen er vist i fig.66. 

Localization of data used 
at Engabreen . 
+ good radar refleetion 

for interpolation of bedrock elevation 

x uncertain radar refleetion 
+ glaeier margin 
Results from the marked 

~ refleetion points outside the glaeier 
area are shown in Fig.66. 
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Resultater 

Fig.65 viser det datagrunnlaget som er benyttet til inter
polasjon av bunnhøyde. Forskjellige symboler er benyttet til å 
vise om kvaliteten av bunnekko på radarbildene er gode eller 
usikre. Fig.66 viser kart over bunntopografien. Koter blir 
ikke tegnet der datagrunnlaget er for tynt. 

En geostatistisk analyse av radardataene tyder på at usikker
heten i bunnhøyden som skyldes interpolasjonen er avhengig av 

Fig.66 Bunntopografien. Plassering av radardataene, tunneltraseen og 
A10-l, som er en overfordypning i berggrunnen, er også vist. Den 
tykke linjen viser brekanten. 

+ god datakvalitet, x mindre god datakvalitet. 

The subglacial topography at Engabreen. Localization of data is 
indicated. The thick line indicates the glaeier rim. 

+ good data quality 
x less good data quality 

A10-l shows the position of the planned water intake. 



avstanden til nærmeste datapunkt etter følgende ligning: 

s = 3.4 ·,jd 

der s er usikkerhet og d er avstand. Feilen kan imidlertid 
være større hvis de nærmeste datapunktene er "usikre". 
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Kartene viser en overfordypning omkring A10-1 (fig.66). Bunn
høyden ved A10-1 er ca 665 (±20) m o.h. ifølge kartet. Dette 
stemmer ikke med resultatet fra smelteboringer i 1987 (ca 635 
m o.h.) og heller ikke med sonderinger fra tunnelen (ca 620 m 
o.h.). Uoverenstemmelsen kan skyldes den bratte 
bunntopografien som gjør at radarrefleksen kanskje kommer fra 
sidene av overfordypningen og ikke fra bunnen. Kartet antyder 
at terskelen på ca UTM(446650,7395700) har en høyde på ca 685 
m o.h. Usikkerheten er imidlertid her relativ stor - ±35 m (±5 
m pga. navigasjonen, ±20 m i istykkelse og ±28 m pga. 
interpolasjonen (70 m til nærmeste datapunkt)) . I tillegg er 
det nærmeste datapunktet "usikkert". 

En dal på UTM(7395500,446200) på kartet er sammenfallende med 
et radarprofil, og formen kan derfor være et kunstig produkt 
av interpolasjonen. Et flatt parti på UTM(7396100, 446000) 
stemmer med et tilsvarende flatt område på breens overflate. 

Konklusjoner 

Kombinasjonen aven ny digital breradar, et nytt antenneopp
heng og GPS navigasjon har gjort det mulig å måle istykkelse l 

Engabreens brefall. Dette er så vidt vi kjenner til første 
gang at istykkelsesmålinger på en temperert isbre er blitt 
utført fra helikopter. Innenfor den angitte usikkerheten 
stemmer kartene overens med smelteboringer (VHB-notat 8/88) 
der bunntopografien ikke er for bratt. Det har foreløbig ikke 
vært mulig å måle istykkelser større enn 200 m på grunn av 
dårlig signal-til-støy-forhold. Med en bedre mottaker og et 
mer stabilt antenneopplegg bør vi kunne måle større istyk
kelser. Kvaliteten av bunnekkoet langs tunneltraseen var 
forholdsvis bra, antagelig fordi helikopteret her fløy meget 
langsomt (typisk 3 m/s). Dette kan derfor være en annen måte å 
forbedre bunnekkoet på. 
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BEREGNING AV NETTOBALANSEN PÅ STORSTEINSFJELLBREEN 1960-93 

Innledning 

Massebalansemålinger på Storsteinsfjellbreen ble utført i 
perioden 1964 - 68. Målingene ble gjenopptatt i 1991 for å se 
om massebalanseforholdene har endret seg vesentlig siden den 
gang. I tillegg ble det i 1991 besluttet å foreta en beregning 
av midlere nettobalanse i den mellomliggende periode basert på 
flyfotografering i 1960 og 1991. Av ulike årsaker ble annen 
gangs flyfotografering utført først i 1993. 

Kartkonstruksjon 1960 

Flyfotograferingen ble gjennomført den 18. september 1960 av 
Widerøe's Flyveselskap. Bildernålestokken er 1:35000 og flyhøy
den ca 4000 meter over terrenget. Breen var denne høsten meget 
avsmeltet, slik at sprekker og blåis var synlig over store 
områder. Ettersom fotograferingen ble foretatt så sent på 
høsten, ble det en god del skyggevirkninger i bildene. Stor 
avsmelting og lav solhøyde gjør at bildekvaliteten fra 1960 må 
sies å være meget god til formålet. 

Kartkonstruksjonen ble utført av Fjellanger's Oppmåling og 
Luftkartlegging. Kartet er konstruert i målestokk 1:10000 med 
10 meter ekvidistanse. 

Kartkonstruksjon 1993 

12 passpunkter fra kartleggingen i 1960 ble signalert på nytt 
i august 93. Disse punktene dannet grunnlaget for aerotriangu
leringen i stereomodellene. 

Etter en relativt dårlig sommer med liten avsmelting på breen, 
var ikke forholdene for flyfotografering den aller beste denne 
høsten. Nysnø som dekket store deler av brearealet gjorde ikke 
forholdene noe bedre. Likevel ble flyfotograferingen gjennom
ført den 10.september av Fjellanger Widerøe AS. Bildemåle
stokken er 1:30000 og flyhøyden ca 5000 meter over terrenget. 
På grunn av lav sol med god skyggevirkning er kvaliteten på 
bildene likevel bra til formålet. 

De digitale kartdataene ble konstruert av Fjellanger Widerøes 
kartavdeling. Konstruksjonen er basert på kartrnålestokk 
1:10000 og har 10 meter ekvidistanse. 

Beregning av midlere nettobalanse 

Høydekurver og brebegrensning ble digitalisert fra en papir
kopi av strek-kartet fra 1960 og lagret i datamaskinen. 
Kartdataene fra 1993 ble levert digitalt fra leverandøren og 
kunne leses rett inn i datamaskinen. Som beregningsverktøy er 
tilpassede moduler fra Arclnfo benyttet. 
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Ut fra høydekurvene beregner programmet et rutenett (grid) 
over terrenget for begge årene. Rutenettets størrelse er 
avhengig av datatettheten og er her satt til 2 meter. Hver 
rute får en middelhøyde, og ved å legge rutenettene for 

Høyde-intervall Areal Areal Spesifikk Total nettobalanse 
1960 1993 nettobalanse 1960-93 

1960-93 
(m o.h.) (km 2) (km 2 ) (m) (106m3) 

1800-1850 0.015 0.023 2.36 0.04 

1750-1800 0.036 0.053 0.83 0.03 

1700-1750 0.140 0.146 2.15 0.30 

1650-1700 0.163 0.176 3.08 0.50 

1600-1650 0.170 0.180 2.74 0.47 

1550-1600 0.223 0.256 1.85 0.41 

1500-1550 0.393 0.404 2.70 1.06 

1450-1500 0.510 0.521 2.62 1.34 

1400-1450 0.894 0.852 1.58 1.41 

1350-1400 1.092 1.009 0.70 0.77 

1300-1350 0.678 0.656 - 1.07 - 0.73 

1250-1300 0.737 0.663 - 5.39 - 3.97 

1200-1250 0.388 0.422 - 7.49 - 2.91 

1150-1200 0.296 0.236 -13.35 - 3.95 

1100-1150 0.215 0.201 -20.28 - 4.36 

1050-1100 0.125 0.085 -21.27 - 2.66 

1000-1050 0.081 0.023 -35.30 - 2.86 

950-1000 0.063 0.007 -24.11 - 1.52 

930-950 0.020 0.000 - 7.18 - 0.14 

I 
930-1880 

I 
6.239 

I 
5.913 

I 
- 2.69 

I 
- 16.77 

I 

Tabell 37 Tabellen viser arealhøydefordelingen for 1960 og 1993. Videre 
viser den midlere spesifikk og total nettobalanse for hvert 
høydenivå og totalt for hele breen for perioden 1960 - 93. 

The table indicates the area distribution for 50 m height 
intervals for Storsteinsfjellbreen in 1960 and 1983. The two 
last columns indicate specific and total net balanee respec
tively in the period. It is shown that the glacier's lower part 
has a substantial net balanee in the period. During the same 
period the glaeier front has retreated approx. 350 metres. 
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1960 og 1993 over hverandre vil hver rute få en høydedifferan
se. Alle høydedifferansene summeres og netto volumforandring 
beregnes. 

Resultatet av den midlere nettobalansen fra 1960 til 1993 
viser et underskudd på -2.69 m vann jevnt fordelt over hele 
breen. Dette tilsvarer 16.77 mill m3 • Fordelt over alle årene 
fra 1960 til 1993 gir dette en midlere årlig nettobalanse på 
-0.08 meller 0.49 mill m3 vann. Tabell 37 viser verdiene for 
nettobalansen i de enkelte høydeintervall. I den samme perio
den har brefronten trukket seg ea 355 m tilbake. 

Kommentarer til resultatet 

Som vist i tabell 37 er det tildels stor negativ nettobalanse 
nederst på breen opp til ea 1300' m o.h. I tabellen er disse 
endringene regnet om til vannverdi for hvert høydeintervall. I 
akkumulasjonsområdene over 1350 m o.h er det ved omregningen 
brukt en midlere tetthet på 0.6 g/em3 fordi det der er snø og 
firn. I ablasjonsområdene nedenfor 1350 m o.h., er det brukt 
en tetthet på 0.9 g/em3 fordi det her er netto smelting av is 
hvert år. Brefronten har trukket seg tilbake ea 355 meter 
siden 1965 og ligger nå på 970 m o.h. mot 930 m o.h. i 1960. 
Mellom 1300 og 1400 m o.h. er det kun små endringer i nettoba
lansen. Likevektslinjen ligger derfor innenfor dette høyde
intervallet. 

Over 1400 m o.h har breen blitt jevnt over 2-5 m tykkere. Det 
er naturlig at breen har en positiv nettobalanse over like
vektslinja, men på en bre i likevekt vil transporten av is ved 
indre deformasjon fra akkumulasjonsområdet ned til ablasjons
området kompensere for dette og gjøre at breoverflatens høyde 
over havet (bretykkelsen) vil være konstant. 

Denne indre deformasjonen glr en hastighetsvektor som i akku
mulasjonsområdet peker nedover og fører til at breoverflaten 
senkes, mens den i ablasjonsområdet gir en hastighetsvektor 
pekende oppover som fører til heving av breflaten. Dette er 
det som på engelsk kalles "emergenee veloeity". Resultatet er 
at en bre i likevekt får konstant høydeprofil til tross for at 
det alltid er netto smelting i ablasjonsområdet og netto 
pålagring i akkumulasjonsområdet. 

Tallene i tabell 37 gir derfor ikke et helt korrekt bilde av 
total pålagring og smelting i hvert høydeintervall. Begge er 
høyere enn tabellen viser fordi vi ikke tar hensyn til bre
strømningen. Totalsummen for hele breen blir imidlertid rik
tig. Det interessante på Storsteinsfjellbreen er at vi har en 
netto økning av bretykkelsen over 1400 m nivået. Brestrøm
ningen går altså for langsomt til å kunne transportere over
skuddet av islsnø ned til ablasjonsområdet. Overflategradien
ten blir dermed gradvis brattere. Dette er det samme som vi 
finner på breene på Svalbard der de lave temperaturene med 
permafrost i store deler av breene gjør at deformasjonen går 
langsommere enn i tempererte breer der temperaturen overalt 
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ligger på trykksmeltepunktet (zO·C). 

Sammenligner vi resultatet av nettobalansen basert på flyfoto 
mellom 1960 og 93 med de målte verdiene fra periodene 1964-68 
og 1991-93 vil vi finne en viss forskjell. 
Nettobalansen fra begge måleperiodene viser en positiv årlig 
middelverdi på 0.28 m, mens resultatet fra flyfotograferingen 
viser en negativ årlig middelverdi på -0.08 m. 
Dette kan enkelt forklares med at måleperiodene på hhv 5 og 3 
år ikke er representative for middelet av hele perioden 1960-
1993. Spesielt kan det nevnes at både 1992 og 1993 var ekstre
me overskuddsår med nettobalanse på ca 1 m vannekvivalenter. 

Nøyaktighetsbetraktninger 

Nøyaktigheten på resultatet av nettobalansen er påvirket av 
flere faktorer: 

1.Markarbeidet, dvs signalering og passpunktmåling. 
9 av passpunktene som ble brukt i aerotrianguleringen er 
fastpunkter innmålt av NVE i 1960. De 3 andre inngår i Statens 
Kartverks triangelnett. Punktenes innbyrdes og absolutte 
nøyaktighet antas å være av god kvalitet, noe som viser seg 
ved aerotrianguleringen. 

2.Stereomodellen 
I det ligger stereomodellenes absolutte orientering, dvs 
bestemmelse av modellenes målestokk, modellenes dreining om 
x,y og z-aksen og modellenes posisjon langs aksene. 
Aerotrianguleringen viser en gjennomsnittlig rest feil på 0.18 
meter i grunnriss og 0.14 meter i høyde for den ene stereo
modellen og tilsvarende 0.10 meter og 0.13 meter for den 
andre. 

3.Kartkonstruksjon. 
Ved konstruksjon av høydekurver på kart vil det alltid være en 
viss feilmargin. Spesielt vil dette gjelde på hvite snøflater 
hvor bakkenivået kan være vanskelig å definere. 

4.Etablering av terrengmodeller og interpolasjonsmetodene l 

volumberegningene. 
For å få en viss forståelse av hvor mye resultatet er påvirket 
av disse feilkildene, er høydekurvene utenfor breen blitt 
sammenlignet for de to kartene fra 1960 og 1993. Terrenget i 
disse områdene er uforandret og høydedifferansen skulle teore
tisk være lik O. Det viser seg at høydedifferansene ligger på 
±1 m over store deler av det brefrie området rundt breen. 

Med bakgrunn i alle disse momentene må nettobalansens resultat 
ses på med en viss usikkerhet. Denne anslås til ca ±0.8 m. 
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BRERADARMÅLINGER PÅ NORDMANNSFONNA, SVALBARD 

Innledning 

Instrumenter og metode for å måle breenes tykkelse ved bruk av 
radarbølger ble utviklet i slutten av 1950- og begynnelsen av 
1960 årene (Drewry, 1981). Målinger ble først utført på polare 
breer (Evans og Smith, 1969). Det tok imidlertid mange år før 
teknikken kunne benyttes på tempererte breer (Watts et al. 
1975). Årsaken til dette skyldes i hovedsak spredning og 
refleksjon av radarbølgenes energi av vannkanaler og vannlom
mer i breen. 

Seksjon Bre og Snø ved Hydrologisk avdeling anskaffet i 1981 
en islandsk Mark Il breradar (Sverrison et al., 1980). Denne 
er benyttet til målinger av bretykkelse på flere breer i Norge 
(Sætrang og Wold, 1986; Sætrang og Holmquist, 1987; Kennett og 
Sætrang, 1987). I de to siste årene er det ved Seksjon Bre og 
Snø foretatt en utvikling av denne radaren slik at den nå kan 
benyttes fra helikopter (se tidligere kapittel), ved bruk av 
snøscooter, eller til fots på breen. 

Feltarbeid 

Målingene ble utført på Nordmannsfonna ca 60 km øst for Long
yearbyen langs ferdig oppmålte profiler. Oppdragsgiver var 
Statoil. Profilene var merket med staker for hver 400 m. Et 
odometerhjul var festet til radarsleden slik at kjørt distanse 
ble målt kontinuerlig. I tillegg ble navigasjonen sjekket med 
GPS navigasjonsutstyr. 

På grunn av dårlig vær ble målingene avbrutt etter at 2/3 av 
profilene var kjørt. Etter diskusjon med Statoil ble det 
besluttet å ikke foreta målinger langs de resterende profile
ne, både av vær- og forpleiningshensyn. 

Teori 

Elektromagnetiske bølgers hastighet gJennom is (v) gis av 
følgende formel (Robin, 1975): 

v= c 
1+p/1175 

der c er lysets hastighet i luft og p er tettheten til breis. 
Enheter er gitt SI-systemet. I beregningene nedenfor er det 
benyttet en hastighet i breis på 168 m/~s. 
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Fig. 67 Direkte og reflektert bølge i et tenkt tverrsnitt 

Sketch indicating the path of a direct wave and a reflected wave 
through a glaeier. 

Radarsystemet består aven sender og en mottaker som blir 
trukket etter hverandre langs isoverflaten (fig.67) Bre
dybden, D, beregnes ved hjelp av følgende formel: 

der S er avstanden mellom sender og mottaker, og T er tids
differansen mellom den reflekterte bølgen og direktebølgen 
gjennom lufta. 

Resultater 

Bretykkelsen langs profilene framkommer etter manuell tolking 
av radarkurver, der tidsdifferansen mellom direktesignal og 
reflektert signal er plottet som funksjon av kjørt distanse. 

Usikkerheten i navigasjonen varierer noe fra profil til pro
fil, hovedsaklig på grunn av siktproblemer under kjøringene. 
Maksimalfeilen i hvert punkts navigasjon er ±20 m, både til 
siden og langs profilene. Et eksempel på et resultat av disse 
tolkningene er plottet i fig. 2. 

I bratte skråninger vil første refleks komme fra bunnen av 
breen vinkelrett på breoverflaten og ikke loddrett under. Den 
nødvendige korreksjon for dette er foretatt, og tabellen i 
appendix gjengir korrigerte verdier. I områder nær steile 



Fig. 68 Eksempel på en radarkurve. Forklaring i teksten. 

An example of a radar curve reflected from the glaeier bottom. 
The propagation veloc ity of the electromagnetic radio waves in 
ice is assumed to be 168 m/~s. 

fjellvegger vil sidereflekser ofte forstyrre radarbildet. 
Profilene som er kjørt på Svalbard er imidlertid "lette" å 
tolke og gir i hovedsak gode reflekser fra bunnen av breen. Vi 
antar en generell usikkerhet i tolkingen på ±10 m. 

En god sjekk både på navigasjon og dybdetolking har man i 
profilenes skjæringspunkter. Bretykkelsen i krysspunktene 
mellom profilene og viser tall innenfor angitt usikkerhet i de 
fleste punktene . Store avvik skyldes usikkert datagrunnlag for 
tolking av refleksjoner. 
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Bretykkelsen langs et tilfeldig valgt profil. 

A manual interpretation of a radar curve like the one shown in 
Fig. 68, showing glaeier thickness. 



NYTT BRE KART OVER NIGARDSBREEN 

Nigardsbreen - eller deler av den - har vært kartlagt mange 
ganger både av norske og utenlandske forskere. 
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I 1937 foretok tyskere med Wolfgang Pillewizer i spissen en 
terrestrisk fotograrnrnetrering av deler av Jostedalen og kon-

Fig.70 
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Oversiktskart som viser utgitte brekart i Norge. Kartet over 
Nigardsbreen er angitt med sort rute. 

Location map showing glacier maps issued in Norway. The present 
map of Nigardsbreen is indicated by a black square. 
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struerte på grunnlag av dette et kart over bretungen og de 
nedre delene av Nigardsbreen (opp til 12-1300 m o.h.). Kartet 
har målestokk på 1:20 000 og ekvidistanse 30 m på breen. 
Sammenligninger med senere kart viser at Pillewizers kart har 
en svært god nøyaktighet. 

Olav Liestøi foretok i 1951 en terrestrisk fotogrammetrering 
av Nigardsbreen med bilder tatt fra nunatakker på breen og fra 
Jostedalens østside. Fra disse bilder konstruerte han et kart 
som dekket breen fra fronten og opp til ca 1400 m o.h. Måle
stokken er 1:20 000 og ekvidistansen er 30 m på breen. 

Liestøi foretok en ny kartlegging i 1961. Den nedre delen av 
bretungen ble konstruert fotogrammetrisk, mens den øvre delen 
ble tegnet ved hjelp av tachymetri. Dette kartet, som hadde 
målestokk 1:20 000, ble brukt da NVE startet massebalanse
målinger på Nigardsbreen i 1962. 

I september 1964 ble store deler av Jostedalsbreen flyfotogra
fert. På grunnlag av denne fotograferingen ble et fotogramme
trisk kart i målestokk 1:50 000 med ekvidistanse 20 m konstru
ert av Widerøes Flyveselskap A/S. Et forstørret utsnitt av 
dette kartet ble utgitt som brekart over Nigardsbreen i 1965 
og ble brukt til massebalanseberegniger frem til 1975. 

Fig. 71 
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NIGARDSBREEN in 1984 

Sketch map showing the location 
of four profil es drawn on glaeier 
maps from 1937, 1974 and 1984 

Skissen viser tverrprofiler på bre tungen der breoverflatens høyde 
i 1937, -74 og -84 er sammenlignet. (Se fig.72.) 

Position of transverse sections at the glaeier tongue where 
comparison of glaeier surface elevation in 1937,. -74, and -84 is 
done. (See Figure 72.) 



Fig. 72 
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Glaeier surface changes along selected profiles 

Fire tverrprofiler på bretungen (se fig. 71) som viser breover
flatens høyde på kart over breen fra 1937, -74 og -84. Det frem
går at breoverflatens høyde er redusert med 200 m nederst på 
bre tungen siden 1937. I de to øverste tverrprofilene er imidler
tid breoverflaten høyere i 1984 enn i 1974 og er et resultat av 
positiv massebalanse som er målt på breen i perioden 1962-84. 

Four transverse sections at which the glacier surface in 1937, 
-74 and -84 is compared (see Figure 71). It is clearly visible 
that the surface has subsided substantially since 1937 - at the 
lower part of the tongue more than 200 metres. However, at the 
two upper profiles the glacier surface is higher in 1984 than in 
1974. This is due to the measured positive mass balance in the 
period 1962-84. 
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En fotografering i juli 1966 (Widerøe oppg. 1833) dekket hele 
Jostedalsbreen med bilder av god kvalitet. Fra disse bildene 
konstruerte NGO ni topografiske kart i hovedserien 1:50 000 
(M-711) som dekket hele Jostedalsbreen. Disse kartene har 
ekvidistanse 20 m. 

Det neste brekartet ble konstruert i 1975. Dette ble konstru
ert fotogrammetrisk på grunnlag av flybilder fra august 1974 
(Fjellanger Widerøe oppg. 4409). Målestokken er 1:20 000 og 
ekvidistansen er 10 m på breen. Bildene dekket imidlertid ikke 
den nordre delen av breen. For dette området, som er 7-8 km2 

og ligger over 1600 m o.h., ble det topografiske kartet (foto 
fra 1966) brukt, og her er ekvidistansen 20 m. Dette kartet 
var grunnlaget for glasiologiske beregninger frem til 1988. 
Kartets bakside inneholder noe informasjon om kartkonstruksjo
nen, om Nigardsbreens historie og et sammendrag av massebalan
semålingene frem til da. 

Neste fotografering av Nigardsbreen blev gjort i august 1984 
(Fjellanger Widerøe AlS oppg. 8310). På grunnlag av denne 
fotograferingen blev det konstruert et nytt brekart i 1987. 
Kartet ble trykket i 1988. Dette kartet har målestokk 
1:20 000 og ekvidistanse på 10 m på breen. Foruten å omfatte 
hele Nigardsbreen har kartet også med de to nabobreene mot syd 
- Tuftebreen (6.6 km2 ) og Baklibreen (3.2 km2 ) - i sin helhet. 
Dette kartet, som er vedlagt årets rapport, er brukt som 
grunnlag for beregninger etter 1988. 

Senere er det utarbeidet en del informasjon om Nigardsbreen, 
som er trykket på kartets bakside, og det ferdige kartet ble 
utgitt i 1994. Informasjonen omfatter en oversikt over fast
punkter og trianguleringsnett, samt en kommentar til konstruk
sjonen av kartet. Videre er det vist ny tegnede kart over 
bretungen slik den var i 1937, i 1951 og i 1974. Breoverfla
tens høyde har forandret seg mye siden 1937. Dette er anskue
liggjort ved en skisse av 4 tverrprofiler av bretungen fra 
henholdsvis 1937, 1975 og 1984, samt 4 bilder - det eldste fra 
1847 - som viser Nigardsbreens sterke tilbakegang siden den 
hadde sin maksimale utbredelse i nyere tid rundt 1750. 

Dessuten er det en oversikt over resultater av sedimentunder
søkelsene, som er utført foran breen hvert år siden 1968, i 
form aven tabell som inneholder årlige resultater av vannfø
ring, suspensjonstransport, sedimentasjon, deltautbygging og 
totaltransport for perioden 1968-92. Resultatene av de årlige 
massebalansemålingene (vinter-, sommer- og nettobalanse) for 
perioden 1962-93 er fremstilt som histogram. Til slutt finnes 
en litteraturliste med den viktigste litteraturen som omhand
ler Jostedalsbreen og spesielt Nigardsbreen. 
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ENGELSK SUMMARY 

MASS BALANCE MEASUREMENTS 

The Norwegian Water Resources and Energy Administration (NVE) 
is a governmental organization which is responsible for vari
ous activities, both within administration and development, 
concerning all kinds of water and energy resources. The hydro
logy department is in charge of topics such as river dis
charge, lake leveis, ground water, ice formation in rivers and 
on lakes, sediment transport and glacier hydrology. 

Long term mass balance studies were initiated on selected 
glaciers in southern Norway in 1962 and 1963. Glaciers which 
are regarded as representative for certain areas were selec
ted. The glaciers Ålfotbreen, Nigardsbreen, Hardangerjøkulen, 
Hellstugubreen and Gråsubreen, in addition to Storbreen, which 
has been measured by the Norwegian Polar Institute, comprise 
an west-east transect representing the change in climate from 
the maritime coast to the continental inland. 

In northern Norway long term mass balance studies start ed on 
Engabreen in 1970. 

In addition, some glaciers have been studied for a limited 
time period on behalf of hydro power companies. For example, 
Austdalsbreen has been studied for 4 years. At Spørteggbreen 
mass balance studies were also terminated after 4 years of 
measurements. Austre Okstindbreen has been studied since 1987 
by investigators from The University of Aarhus, Denmark. These 
studies will continue at least until 1995. Investigations 
started in 1989 on Svartisheibreen and in 1990 on Trollberg
dalsbreen, both close to the Svartisen ice cap. In 1991 mass 
balance measurements started on Storsteinsfjellbreen in 
Skjomen. Both Trollbergdalsbreen and Storsteinsfjellbreen have 
been studied previously during the periods 1970-75 and 1964-
68, respectively. In 1989 measurements were initiated on Lang
fjordjøkulen, one of the northernmost glaciers in Norway. 
Certain years this glacier has shown a different mass balance 
pattern, compared to other glaciers in Northern Norway, but 
the observation period is too short to make definite state
ments on this matter yet. 

Mass balance 1992 

In the balance year 1991-92 the winter balances were relative
ly large and summer balances relatively small, resulting in a 
positive net balance for most of the glaciers. The results are 
listed in Table 16 on page 49. 

On all measured glaciers in Norway the winter balance was 
between 105 and 180% of the longterm means. At Ålfotbreen the 
winter balance was as much as 5.48 m, which is an extremely 
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large accumulation! On Engabreen in Northern Norway the corre
sponding figure was 4.05 m w.eq., which is 136% of the long 
term average. 

The summer balance was lower than the longterm average for all 
the glaciers except for Austdalsbreen, where it was just about 
the average for the last 6 years. 

The net balance had its highest positive values on the most 
maritime glaciers i.g. Ålfotbreen in Southern Norway and 
Engabreen in Northern Norway, with +2.29 m and +2.34 m w.eq., 
respectively. 

The more continentally situated glaciers had a definitely less 
positive balance: Trollbergdalsbreen which is located in "the 
shadow" east of the Svartisen icecap had only +0.60 m w.eq. 
Similarly, Hellstugubreen in central Jotunheimen showed 
+0.14 m and Gråsubreen, the highest and most continental 
glacier was very close to equilibrium this year: -0.10 m w.eq. 

Net balance 1993 

Also in the balance year 1992-93 both winter and summer 
balance showed the same pattern as during the previous year. 
The winter balances were higher than the longterm ave rage and 
the summer balances lower for most of the measured glaciers. 
Seven of the 13 measured glaciers had a net balance within 
+0.9 m and +2.1 m w.eq. The maritime glacier Ålfotbreen had 
the largest surplus (+2.07 m w.eq.), while the more continen
tal glaciers Hellstugubreen, Gråsubreen, Austre Okstindbreen 
and Trollbergdalsbreen had a much smaller positive balance, 
only between +0.2 and 0.4 m w.eq. The results are shown in 
Table 34 on page 102. 

The northernmost glacier Langfjordjøkulen had a very small 
positive net balanee very close to equilibrium. The difference 
in regime of this giacier is obvious since this glacier had a 
negative net balance both in 1989 and in 1990 when most of the 
other observed glaciers had positive net balance. 

Front position measurements 

Front position measurements have been performed at some of the 
investigated glaciers. At Nigardsbreen the front advanced a 
total of 39 m during the last four years (since 1988 the 
advance amounts to 53 m (see Fig. 5). Austdalsbreen retreated 
about 30 m in 1992 due to calving, but maintained its position 
i 1993 (fig.31). At Hellstugubreen the continuous retreat 
during the last 30 years continued in 1992 (10 m) and 1993 
(3 m). During the last 10 years this glaeier has retreated 
111 m. However, the retreat seems to be a litt le slower, i.e. 
slightly less than the average during the last ten years. 
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