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FORORD 

Foreliggende rapport fra Brekontoret har et mer variert innhold enn 

tidligere års rapporter, idet den sammenfatter resultater av brebevegel

sesstudier , kartleggingsarbeider og slamundersøkelser i tillegg til de 

tradisjonelle målinger av breenes materialhusholdning (massebalansen). 

Dessuten er matematiske korrelasjonsberegninger , som tar sikte på å 

komme fram til nye metoder for avløpsprognoser fra brefelt, behandlet 

i et eget avsnitt. 

I tillegg til resultatene av målingene ved de 9 samme breer som ble under

søkt i 1966, omfatter rapporten beskrivelser av de igangsatte undersøkelser 

ved Vesledalsbreen, Erdalsbreen og Austre Memurubre. På disse 3 stedene 

ble detaljerte slamundersøkelser foretatt, og på to av breene ble målinger 

av materialhusholdningen startet i 1967. 

Som ledd i et hovedfagsarbeide ved Universitetet i Oslo ble materialhus

holdningen undersøkt for Store Suphellebre av cand. mag. Olav Orheim. 

Da disse resultatene vil bli publisert på annen måte, er det i denne rapporten 

bare tatt med noen få tall herfra som en sammenlikning med forholdene 

på andre deler av Jostedalsbreen. 

Brekontorets undersøkelser bekostes dels av Hydrologisk avdeling som et 

ledd i de generelle undersøkelser av breenes alminnelige hydrologi, dels 

av Statskraftverkene som har spesiell interesse av å få belyst visse bre

områders hydrologi i samband med vurdering av framtidige utbyggings

objekt. Videre er det innledet et samarbeide med Stockholms Universitet 

som bekoster en vesentlig del av slamundersøkelsene. Resultatet av disse 

har både vitenskapelig og praktisk interesse - de praktiske resultater 

kommer selvsagt NVE tilgode umiddelbart, mens de vitenskapelige kommer 

samfundet tilgode på lengre sikt. 

Arets rapport er et resultat av et team-work der alle ansatte ved Brekontoret 

og en del andre personer har medvirket. Forfatterne til de enkelte avsnitt 

er angitt i innholdsfortegnelsen; i tillegg til dette bør nevnes at B. Braskerud 

har rentegnet illustrasjonene, fru R. Hauge har renskrevet manuskriptene 

og frk. A. Gjøtte rud skrevet teksten for offset- reproduksjon. Sist men ikke 

minst vil jeg påpeke at utarbeidelsen av denne rapport ikke hadde vært mulig 

uten en entusiastisk innsats aven rekke studenter som under tildels vanske

lige forhold as sisterte ved feltarbeidet våren og sommeren 1967. 

Oslo i mai 1968 

Gunnar østrem 

• 
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MA TERIALHUSHOLDNINGEN OG ME TEOROLOGISKE OG HY DROLOGISKE 

UNDERSØKELSER VED UTVALGTE BREER 

Metodikk 

Undersøkelser av materialhusholdningen. 

Undersøkelsene av materialhusholdningen er foretatt etter samme metodikk 

som tidligere år (Østrem og Karlen 1962, s. 169-183, Pytte og østrem 1965, 

s. 4-6 og Pytte 1966 s. 3-4), men terminologien er noe endret fordi det nå 

foreligger et internasjonalt forslag til termer til bruk ved glasiologiske 

balanseundersøkelser. Forslaget ble lagt fram på A.!. S. HI s møte i Bern i 

oktober 1967, og er et resultat av flere års diskusjoner blant glasiologer fra 

mange land. Arbeidet har vært ledet av Dr. M. F. Meier, U. S. A. De 

definisjoner og termer som er brukt i den foreliggende rapport er gjengitt 

nedenfor, og dessuten sammenliknet med tilsvarende termer brukt i tidligere 

rapporter. 

Prosessene akkumulasjon og ablasjon er definert på samme måte som 

tidligere, akkumulasjon omfatter alle prosesser hvorved massen aven 

snØ- eller ismasse øker, ablasjon omfatter alle prosesser hvorved massen 

minker. 

Ved undersøkelser av materialhusholdningen på en bre blir de forskjellige 

verdier målt i utvalgte punkt, og arealverdier beregnet på grunnlag av 

punktmålingene. 

Den overveiende delen av mas seforandringen foregår i et relativt tynt over

flatelag av breen. Ved materialbalanseundersØkelser betraktes imidlertid 

hele breens masse, og i prinsipp skal det taes hensyn til både sub- og 

englasial akkumulasjon og ablasjon. Disse stØrrelser er imidlertid vanskelig 

å bestemme og de blir sjelden målt direkte. Da de er relativt ubetydelige 

blir de som regel ikke tatt i betraktning. Ved våre undersøkelser er det tatt 

hensyn til den englasiale massevandring som foregår når bremassen om 

våren oppvarmes til smeltepunktet. Noen andre sub- eller englasiale 

prosesser er det ikke tatt hensyn til. 

Bremassens størrelse varierer med tiden, og to tidssystem kan benyttes v{'d 

undersøkelser av materialhusholdningen: 1) et stratigrafisk system hvor 

masseverdiene refereres til gjenkjennbare sjikt i bremassen,og 2) et system 

hvor masseforandringen refereres til massen på bestemte tidspunkt. Det 

stratigrafiske systemet har alltid vært brukt ved våre undersøkelser, og 
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bare dette vil bli omtalt her. Alle målingene refereres da til en sommer

overflate som representerer årets masseminimum på det aktuelle stedet. 

Sommeroverflaten danner skillet mellom forskjellige årslag på breen og 

vil på tempererte breer i de fleste tilfeller ovenfor likevektslinjen være et 

sjikt med en anrikning av smus s. Des suten er det normalt større tetthet og 

hardhet nedenfor enn ovenfor sommeroverflaten. Hvor godt utviklet en 

sommeroverflate blir avhenger av værforholdene. På breens lavereliggende 

deler danner breisen sommeroverflaten. 

I utvalgte punkt måles forandringen i masse i forhold til siste års sommer

overflate, alle punktverdier symboliseres med små bokstaver. Balansen 

(b) er til enhver tid masseforandringen i forhold til siste års sommerover

flate, den kan være positiv eller negativ (fig l). Balanseåret er tidsperioden 

mellom dannelsen av to på hverandre fØlgende sommeroverflater. I første 

del av balanseåret har balansekurven en stigende tendens, i siste del 

synkende. Den maksimale verdi av balansen i løpet av balanseåret kalles 

vinterbalanse (b ). Tidspunktet da vinterbalansen inntreffer deler 
w 

balanseåret i en vinter- og en sommersesong (tidligere kalt akkumulasjons-

og ablasjonssesong). Vinterbalansen har tidligere vært kalt total akkumulasjon, 

den "riktige" totale akkumulasjon (c t ) er imidlertid i de fleste tilfeller 

Fig. l 
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Balans en i et punkt er vist s om funksjon av tiden, og den terminologi 
som benyttes i det stratigrafiske system er illustrert. 

The balance as measured at a point is illustrated in rdation to tin1.e. 
The terms used in the stratigraphic system are indicated in the diagram. 
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større enn vinterbalansen fordi det kan forekomme perioder med ablasjon 

i vintersesongen og perioder med akkumulasjon i sommersesongen. 

Forandringen i rmsse i lØpet av sommersesongen kalles sommerbalanse (b ). 
s 

Denne er tidligere kalt total ablasjon (bt ), som altså egentlig i de fleste 

tilfeller er noe større enn sommerbalansen. 

Nettobalansen (b ) er forandringen i balanse i lØpet av balanseåret, og kan 
n 

uttrykkes som den algebraiske sum av vinter- og sommerbalansen eller 

som summen av total akkumulasjon og total ablasjon: 

Sommerbalanse og ablasjon er negative verdier. Punktverdiene angis i m 

vannhøyde. 

De tilsvarende stØrrelser for et areal finnes ved at punktverdiene integreres 

over arealet. Dette medfører at balanseårets lengde ofte varierer fra sted 

til sted på samme bre. Termene er analoge med de som gjelder for 

enkelte punkt og symboliseres med tilsvarende store bokstaver (B , B , 
6 w s 

Verdiene angis i 10m3 vann. Ofte er det hensiktsmes sig å arbeide med 

B ). 
n 

middelverdier for utvalgte areal, middelverdiene (l') , b , b ) angis i 
w s n 

m vannhØyde og dessuten som tilsvarende avrenning eller tilsig per areal-

og tidsenhet (l/ s kmz). Dersom ikke noe annet er sagt spesielt, er dette 

beregnet som middelverdien for et hydrologisk år. 

Den temporære snøgrensen refererer alltid til en bestemt tid og forbinder 

de punkt der årets akkumulasjon akkurat har smeltet vekk. Den temporære 

snøgrensen ligger noe hØyere enn den temporære likevektslinjen som 

forbinder de punkt der balansen er null. Likevekslinjen er en linje gjennom 

punkt der nettobalansen er null. 

Feltarbeidet er gjennomfØrt på samme måte sorn tidligere år. Vinter

balansen bestemmes ved at snødypet måles i en rekke punkt, og snØens vann

innhold i relativt få punkt. FØr ablasjonen begynner varierer snøtettheten 

med snØdypet, men er i de fleste tilfeller den samme over store areal. 

SnØdypet bestemmes lettest ved sondering, og dette forutsetter at sommer -

overflaten kan fØles med sonden. Dersom sommeroverflaten er dårlig 

utviklet, som den ofte er etter kalde sommere med hyppige snøfall, er det 

meget viktig at målestakene på breen kan opprettholdes vinteren igjennom. 

Eksistensen av målestaker letter også orienteringen på breen betydelig. 

Det har, spesielt på Vestlandets breer, ofte vært intens rimdannelse på 

stakene slik at disse har hatt en tendens til å bøyes og snØ ned (fig. 2). 
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Rimdannelsen er mest intens på maritime breer. Bildet viser en 
av stakene på Alfotbreen 18. november 1966. 

Hoar frost on a stake on Alfotbreen November 18., 1966. 

Vi har ennå ikke funnet noe middel mot dette, men har her brukt spesielt 

sterke staker. Ved snØdyp på mere enn 6 m har det med vårt tidligere 

utstyr vært meget vanskelig å gjennomfØre pålitelige sonderinger, med en 

ny amerikansk sondetype har det imidlertid vist seg å være mulig å sondere 

snØdyp på mere enn 10m. 

Man sØker å måle balansen så nær det tidspunkt man venter vinterbalansen vil 

inntreffe som mulig, men før ablasjonen har begynt. Mens snøtemperaturen 

stiger til 0
0 

vil det ofte dannes islag som gjør det særs vanskelig eller ~mulig å 

sondere. Eventuell Økning i balansen etter denne hovedmålingen måles i 

utvalgte punkt. Denne Økningen har av og til helt eller delvis måttet beregnes 

på grunnlag av data fra nærliggende meteorologiske stasjoner. Kart over 

beliggenheten av staker, sjakter og sonderingsprofiler er gjengitt for hver 

bre. Når staker har blitt borte, har erstatningsstaker blitt satt ut. Bare 

de staker som har vært til nytte ved beregning av vinter- og eller sommer

balansen er inntegnet på kartet. Videre er det gjengitt kart som viser 

fordelingen av vinterbalansen. (Disse ble tidligere kalt akkumulasjonskart). 

Sommerbalans en måles ved at man fØlger balanseforandringen ved stakene 
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i løpet av sommersesongen. Siste måling taes helst etter at neste års 

akkumulasjon har begynt. Arealverdier av vinter- og sommerbalansen 

finnes ved planimetrering av de utarbeidete kart, og deretter beregnes 

nettobalansen. Det vil nesten alltid være sommerakkumulasjon. 

men det har vist seg å være meget vanskelig å få gode målinger av denne 

selv når observatører er stasjonert på breen i sommersesongen. I de 

tilfeller det foreligger målinger er størrelsesorden av sommerakkumula

sjonen angitt. Dette vil alltid være en minimumsverdi. Sommerakkumula

sjonen inngår ikke i beregningen av nettobalansen. 

For å kunne sammenligne forholdene fra år til år og fra bre til bre beregnes 

arealverdier og midlere verdier av vinter-, sommer- og nettobalanse i 

hvert 50 m eller lOa m hØydeintervall. Resultatene er gjengitt i tabell

form for hver bre, og det framgår av disse hvilket hØydeintervall som er 

brukt. I diagramform er så variasjonene med hØyden over havet av vinter-, 

sommer- og nettobalanse vist. Målt sommerbalanse ved stakene er plottet 

inn i diagrammet. Det kan være store variasjoner i sommerbalansen ved 

forskjellige staker i omtrent samme hØyde over havet, og dette skyldes 

først og fremst lokale variasjoner i breoverflatens beskaffenhet. Ved 

beregningene er det tatt hensyn til de enkelte observasjoners representa

tivitet. Videre er breens arealfordeling og arealverdier av nettobalansen 

i de valgte høydeintervall gjengitt i diagrammet. Denne siste kurve er i år 

tegnet som et histogram og de respektive tallverdier fremgår aven skala 

under diagrammet. Likevektslinjens gjennomsnittlige hØyde er den høyde 

hvor nettobalansekurven krysser y-aksen, og høyden leses av diagrammet. 

Meteorologiske og hydrologiske observasjoner og beregninger. 

Det er i år foretatt meteorologiske observasjoner på Alfotbreen, Folgefonni, 

Nigardsbreen, Vesledalsbreen, Austre Memurubre og Storsteinsfjellbreen 

etter liknende mønster som tidligere år (Pytte 1966, s. 4-6). DØgnlige middel

verdier av skydekke, lufttemperatur og nedbør ved observasjonshyttene er 

funnet for alle stasjoner, noen steder er dessuten vindforholdene undersøkt, 

og lufttemperaturen er målt flere steder i feltet. Resultatene er presentert 

i et observasjons diagram. I de tilfeller det foreligger avløpsmålinger er 

disse også tatt med i observasjons diagrammet. 

Skydekket er observert i la-deler og dagens midlere skydekke anslått. 

Vindretningen ble observert ved observasjonstidene og den midlere vindstyrke 

mellom observasjonstidene er funnet ved kontinuerlige anemometermålinger. 

Lufttemperaturen er registrert av termografer som sto i ventilerte 
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instrumenthytter (2 m over bakken). I de tilfeller lufttemperaturen er 

reigstrert flere steder i feltet er den lokale temperaturgradienten beregnet, 

og i enkelte tilfeller er temperaturgradienten i forhold til lavereliggende 

faste meteorologiske stasjoner beregnet. 

DØgnlig nedbør er ved de fleste observasjonshyttene målt i samme type 

nedbørrnålere som benyttes av Meteorologisk Institutt, i noen tilfeller er 

det brukt enklere nedbØrrnålere av typen "Pluvius" (Pytte og østrem 1965, 

s. 50). NedbØrfordelingen i feltene ble undersøkt ved at en rekke målere ble 

satt opp omkring i feltene. Det ble vesentlig brukt målere av typen "Pluvius", 

men på grunn av disse måleres begrensete kapasitet (40-60 mm) ble det 

på Alfotbreen også i år brukt noen større plastrnålere på de mest nedbør-

rike stedene (Pytte 1966, s. 12). NedbØren skulle måles med passende mellom

rom, og om mulig slik at nedbØren i avgrensete nedbørperioder kunne 

bestemmes. På grunn av vanskelige værforhold og ekstremt store nedbør

hØyder er det brudd i noen av måleseriene. Perioder med nedbØr i form 

av snØ er det alltid sett bort fl'a. I avgrensete nedbØrperioder med tilfreds

stillende observasjoner er nedbØrfordelingen i feltet vurdert, feltets middel

nedbør er beregnet ved planimetrering avutarbeidete nedbØrkart, og denne 

er sammenliknet med nedbØrhøyden i tilsvarende periode på nærliggende 

nedbør stasjoner. 

I de feltene hvor avlØpet registreres er dØgnavløpet utregnet. Av observa

sjonsdiagrammene ser man at det er en nær sammenheng mellom de 

observerte meteorologiske faktorer og avløpet. Sammenhengen er ikke like 

tydelig overalt, og hver av de meteorologiske faktorer har forskjellig 

betydning for avlØpet i forskjellige felter. Denne korrelasjonen ble i 1966 

undersøkt ved maskinell databehandling, dette arbeidet er fortsatt i år og 

er i den foreliggende rapport behandlet i et eget avsnitt. 

Alfotbreen • 

På Alfotbreen er materialhusholdningen målt, og fra 10. juni til 31. august 

ble det tatt daglige observasjoner av lufttemperatur, nedbør, skydekke og 

vindforhold ved observasjonshytta. I denne tiden var to sommerassistenter 

stasjonert på breen. AvlØpet er reigstrert ved limnigrafen i Breelva 

(V. M. 1441) og nedbØrfordelingen i feltet er undersøkt på samme måte som 

foregående år. 



- 10 -

Materia1husho1dningen 

Vinterbalanse. 18. novernber 1966 hadde det allerede kommet mellorn 100 cm 

og 180 crn snØ over størstedelen av breen. Alle stakene unntatt nr. 49 var 

da intakt, men ved neste besøk, 27. januar 1967, ble bare 4 staker (17, 14, 

24 og 48) funnet. Snødypet hadde økt rned ca. 3 m de fleste steder. På 

toppen av breen ble en erstatningsstake (49-67) satt ut. Nedbøren var større 

enn normalt videre utover vinteren, og ved rnålinger 28. - 3 O. april var ingen 

staker synlige. Det ble satt ut 6 erstatnings staker og tatt en snØprØve (ved 

kjerneboring). Sornrneroverflaten var tydelig, rnen sonderingsforholdene 

var likevel vanskelige p. g. a. store snødyp og ising på sonden. Når gamle 

staker korn fram utover sommeren og sonderingene kunne kontrolleres med 

stakernålinger, viste det seg at sonderingene gjennomgående hadde gitt for 

store snØdyp. Dette skyldes at den sonden sorn ble brukt (a1uminiumsonde) 

har en tendens til å bØyes ved så store snødyp det her er tale om (8-12 m). 

Beregningen av vinterbalansen er derfor basert på snØdyp funnet ved stake

rnålin g er. 

Målinger på breen 13. juni viste at ab1asjonen hadde begynt over hele breen, 

ALFOTBREEN 1967 
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Fig. 3 Beliggenheten av staker, sjakter og sonderinger på Alfotbreen 1967. 

The location of stakes, pits and soundings on Alfotbreen 1967. 

Fig. 4 Kart over vinterbalansen 1967. 

Map showing the winter-balance 1967. 
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men balansen var likevel større nå enn 30. april alle steder ovenfor 

1050 m o. h. På grunnlag av direkte målinger på breen og meteorologiske 

observasjoner fra Svelgen og FØrde, som tidligere har vist god korrelasjon 

med forholdene på Alfotbreen (Pytte, R. 1967, s. 15), er Økningen i balanse 

etter 3 O. april bestemt til 50 cm vann over hele breen. Meteorologisk 

Institutt' s snøakkumuleringskart viser at akkumulasjonen i 1200 m-nivået 

her er 12 O ';10 av normalt 3 O. april. 

Kartet Over vinterbalansen (fig. 4) er konstruert på grunnlag av målinger 
6 

i 20 punkter {fig. 3),og vinterbalansen er beregnet til 21, l . la m3 vann 

som tilsvarer 4,46 m vann jevnt fordelt over hele breen og utgjør et tilsig 

på 141 1/s km' fordelt over hele året. 

Sommerbalanse. Stakene ble målt ca. hver 4. dag fra midten av juni og 

ut august. Det kom nedbØr i form av snØ flere ganger i lØpet av sommeren, 

og målbar akkumulasjon var det i periodene 21. -26. juni, la. -13. juli og 

20. -23. juli. Sommerakkumulasjonen i disse periodene er på grunnlag av 

målinger ved stakene beregnet til l, 3 . 106m3 vann s om jevnt fordelt over 

hele breen utgjør 28 cm vann. I september og første halvdel av oktober var 

det betydelig ablasjon over hele breen, og sommerbalansen er funnet ved 

hjelp av stakemålinger og sonderinger i desember. Neste års akkumulasjon 

hadde da begynt overalt. 

Fig. 5 
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V:ariasjonene med hØyden over havet av vinter-, sommer- og 
netto-balanse, samt breens arealfordeling og arealverdier av 
netto-balansen i hvert 50 m hØydeintervall. 

Winter, summer and net balanee in relation to elevation. 
Glaeier area and areal values of net balanee for every 50 m 
height interval are illustrated. 



-I 
- 12 -

Sommerbalansen er beregnet til 15, l . 106m3 vann, tilsvarende 3, 18 m 

eller 100 1/ s km'. 

Nettoba1anse. Bare helt nederst på breen kom breis til syne sent på sommeren 

1967. og likevektslinjen lå 950 m o. h. Breens mas se økte med 6, l . 106m3 

vann som i middel utgjør 1,28 m vann. Jevnt fordelt over hele året er et 

tilsig på 41 l/s km' holdt tilbake fra det nedenforliggende vassdrag. Resultatene 

av årets målinger fremgår av tabellen nedenfor som illustreres av fig. 5. 

ALFOTBREEN 1967 

HØyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw Bs bs Bn bn 
m o.h. km 2 10 6m3 m l/s km 2 106m3 m l/s km 2 10 6m3 m l/s km 2 

1350-1400 0.259 1.125 4.34 137 0.615 2.37 75 +0.510 +1.97 +62 

1300-1350 1. 020 4.635 4.54 143 2.677 2.62 83 +1.958 +1. 92 +60 

1250-1300 0.841 3.768 4.48 141 2.246 2.68 85 +1. 522 +1. 80 +56 

1200-1250 0.642 2.817 4.39 139 1. 881 2.93 93 +0.936 +1. 46 +46 

1150-1200 0.510 2.237 4.39 139 1. 6 55 3.24 102 +0.582 +1.15 +37 

1100-1150 0.496 2.219 4.47 141 1. 817 3.66 116 +0.402 +0.81 +25 

1050-1100 0.403 1. 789 4.44 140 1. 620 4.02 127 +0.169 +0.42 +13 

1000-1050 0.309 1. 332 4.31 136 1.320 4.27 135 +0.012 +0.04 + 1 

950-1000 0.162 0.749 4.62 146 0.721 4.45 140 +0.028 +0.17 + 6 

900- 950 0.093 0.432 4.64 146 0.442 4.75 150 -0.010 -0.11 - 4 

850- 900 0.020 0.095 4.75 150 0.097 4.87 154 -0.003 -0.12 - 4 

850-1400 4.755 21.198 4.46 141 15.091 3.18 100 +6.107 +1.28 +41 

Meteorologiske og hydrologiske observasjoner og beregninger. 

Sky- og vindforhold. På Alfotbreen var det sommeren 1967 av 85 dager 

(8/6-31/8) helt klart vær 10 dager og helt overskyet 29 dager, 22 dager 

var det halvskyet eller klarere (fig. 6 ) Midlere skydekke i perioden var 

7,2 mot 6,6 i 1966. 

På grunn av svikt ved anemometeret er vindstyrken ikke observert; vind

retningen var størstedelen av tiden sØr- og sørvest-lig. 

Temperaturforhold. Lufttemperaturen ble som tidligere år registrert ved 

.observasjonshytta (980 m o. h.). HØyeste og laveste døgnmiddeltemperatur 

var henholdsvis 10, l °c (9/8), og l,2 o C (23/6). Middeltemperaturen for' 
o o o 

juni (fra 10/6), juli og august var henholdsivs 4.8 C, 5.9 C og 7, O C og 

for hele observasjonsperioden 5,8 °c (fig. 6) Den midlere temperatur

gradi~y . mellom denne stasjonen og Meteorologisk Institutt' sklimastasjon 
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ÅLFOTBREEN 1967 
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Resultatene av de daglige meteorologiske observasjonene ved observa
sjonshytta og dØgnavløpet ved limnigrafen i Breelva. 

The results of the daily meteorological and hydrological observations 
at Alfotbreen. 

FØrde i Sunnfjord var O, 79 °CllOO m i tiden 10. - 3 O. juni, det samme i juli, 

og O, 74 °cll 00 m i august. Dette er en noe større gradient enn man fant i 

1966. 

Nedbørforhold. Nedbørforholdene er undersøkt på tilsvarende måte som 

tidligere år. Ved observasjonshytta ble dØgnlig nedbør målt i en av 

Meteorologisk Institutt' s standardmålere, og her er det ialt m~lt 1011 mm. 

Som det fremgår av fig. 6 falt det til dels meget store nedbørmengder på 

Alfotbreen sommereh 1967; i D,avik falt det i juli og august 433 mm 

nedbør som er 18 O % av det normale (normalperiode 1931-6 O). 

Nedbørfordelingen i nedlagsfeltet til limnigrafen ble undersøkt på samme 

måte som tidligere år, og også i år ble det benyttet en del av de spesial

konstruerte plastmålerne fra 1966 (Pytte 1967, s. 12). Vi har ennå ikke 
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tilstrekkelig erfaring med disse målerne til å vurdere hvorvidt disse er 

like "gode" som pluviusmålerne, pla::tmålerne er imidlertid likevel tatt i 

bruk p<1 Alfotbreen da det her er meget vanskelig å få fullstendige måle

serier dersom målerne ikke har større kapasitet enn pluviusene. I den 

brefrie delen av feltet ble det satt ut 10 nedbØrrnålere (hvorav 2 plastrnålere) 

og på breen 12 nedbØrrnålere (hvorav 9 plastrnålere). Som nevnt ovenfor 

var nedbØrmengdene til dels meget store og av og til randt selv plastrnålerne 

over. Enkelte ganger har også målere veltet, og observasjoner mangler 

av den grunn. I begynnelsen av observasjonstiden falt nedbøren i stor 

utstrekning som snØ på breen. 

Observasjonstiden er delt opp i 6 nedbørperioder, l) 19/6-25/6, 2) 28/6-13/7, 

3) 17/7-22/7, 4) 24/7-27/7, 5) 27/7-6/8 og 6) 9/8-21/8. I de mellom

liggende tidsrom falt det ikke nedbør. De eksisterende resultater framgår 

av fig. 7. I de to første periodene mangler det observasjoner på breen fordi 

nedbøren falt som snø. I den 4. perioden falt det usedvanlig mye nedbør, 

de fleste steder på breen mere enn 300 mm. 

For 3, 5, og 6. periode er det utarbeidet nedbØrkart og middelnedbøren 

i feltet er beregnet. Denne er så sammenliknet med nedbøren målt på 

nedbØrstasjonene Davik (P D), Svelgen (PS) og Alfoten Il (PA)' samt med 

middelverdien for disse 3 stasjonene {pl:: -+ (P D + Ps + PA)). 

Resultatene fremgår av tabellen nedenfor. 

Per, P PD P Ps P PA P p' P 
PD Ps PA p' 

mm mm mm mm mm 

3 187.4 48.2 3.9 121.4 1.5 44.6 4.2 71.3 2.6 

5 202.6 86.9 2.3 97.5 2.1 65.8 3.1 83.4 2.4 

6 101.0 73.9 1.4 139.5 0.7 59.9 1.7 91.1 1.1 

Hidde1verdi 2.4 1.4 2.9 2. O 

Middelnedbøren i brefeltet er dette året ikke godt korrelert med nedbør

hØyden på noen av de faste stasjonene, ser man bort fra den siste perioden 

er Overens stemmelsen god med middelverdien for de tre stasjonene (pl). 

Tidligere år har overensstemmelsen vært best med Svelgen, og det har falt 

relativt mere nedbør på breen enn dette året. Det er mulig de ekstremt store 

nedbØrmengdene i 1967 har ført til en noe ujevnere fordeling av nedbøren. 

Etter observatørenes rapporter å dØmme skulle måling.:me være av samme 

kvalitet som tidligere år i de periodene det er tatt hensyn til. 
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Beliggenheten av nedbørmålere og de målte nedbørhØyder i 6 perioder 
i lØpet av sommeren. 

The location of precipitation gauges and the observed precipitation 
in 6 periods during the summer. 

Hydrologiske målinger. Avløpet er registrert ved limnigrafen i Breelva 

(V. M. 1441) og beregnet dØgnav1øp for observasjonstiden på breen er gjengitt 

i observasjonsdiagrammet (fig. 6). AvlØpet er korrelert med de meteorologiske 

faktorer på tilsvarende måte som i 1966. Dette er behandlet i et eget 

avsnitt (s.107). 

Folgefonni 

På Folgefonni er materialhusholdningen målt, og det er foretatt daglige 

meteorologiske observasjoner på Holmaskjeri i tiden 24. juni-30. august. 

Dessuten er temperaturen registrert på vestsiden av breen og nedbørfor

delingen i feltet er undersØkt. To observatører var stasjonert på Holmaskjeri 

fra 22. juni til 31. august. 
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Position of stakes, pils and sounding profil. 

o stake 

• pil 

- sounding profile 

Beliggenhet av staker, sjakter og sonderingsprofiler på Folgefonni. 

The location of stakes, pits and sounding profiles on Folgefonni. 

Materialhusholdningen 

Vinterbalanse. Målinger på breen i slutten av oktober 1966 viste at 

akkumulasjonen da hadde begynt overalt. I slutten av januar hadde det 

kommet mellom 2 m og 3 m snØ de fleste steder, og 30 staker var intakt. 

I månedskiftet april-mai var bare stake 62 synlig, og det ble satt ut 26 

erstatnings staker. På platået varierte snødypet mellom 6 m og 8 m, men 

sommeroverflaten kunne likevel finnes uten vanskeligheter de fleste steder. 

Det ble her brukt en amerikansk sonde laget aven kopperlegering og med 

d"::!m"'ter ca. 3/4 cm. Det ble foretatt 495 sonderinger langs ca. 49, 5 km 

sonderingsprofiler (25 sond. /krnz). SnØens tetthet ble målt 3 steder, og det 

var tørr, kald snØ overalt (fig. 8). 

2 O. juni var balansen alle steder større enn ved de forrige målingene, og 

det fortsatte å akkumulere på breens Øvre deler helt fram til 8. juli. Neden

for 1300 m hadde ablasjonen begynt 20. juni, og meteorologiske da.ta fra. 
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N Part of FOLGEFONNI 1967 
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Fig. 9 Kart over vinterbalansen 1967. 
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Map showing the distribution of the winter balance 1967. 

Bondhus og Indre Matre er brukt ved siden av de direkte målingene til 

beregning av økningen i balanse etter 1. mai. Dette tillegget er beregnet 

til 10 cm vann i 1000 m-nivået og til 55 cm ovenfor 1600 m. Akkumulasjons

mønstret har store likheter med tidligere års, og også i 1967 var vinter

balansen noe større på Østsiden enn på vestsiden av breen (fig. 9). 

Vinterbalansen er i alt beregnet til 70,8. 106m3 vann (3, 59 m eller 

113 1/ s km2
), hvorav 53, 6 • 106m3 (3; 51 m eller III lis km2

) på vestsiden og 

17,2· 10
6m3 (3,86 m eller 122 l/s km2

) på Østsiden. Spesielle snøakkumu

leringskart utarbeidet for 1600 m-nivået viser at akkumulasjonen var 

ca. 160 % av normalt. 

Sommerbalanse. Balansen ble målt ved alle staker ca. l gang i uken og 

daglig ved utvalgte staker fra 20/6 til 30/8. Etter hvert som eldre staker 

kom fram ble tilsvarende erstatningsstaker fjernet. Det falt noe snØ 

21. juli og 17. august, men dette var bare ubetydelige mengder. Ablasjonen 

. . 
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var uvanlig liten dette året, og breis ble synlig bare på steder med relativt 

liten akkumulasjon i de laveste nivåene. Siste måling ble foretatt 24. november, 

mo.s.1. 

Folgefonni 1967 
Western part 
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Fig, lOa Variasjonene med hØyden over havet av vinter-, sommer- og netto
balanse, samt breens arealfordeling og arealverdier av netto
balanren i hvert 50 m hØydeintervall. 

Winter, summer and net balanee in relation to elevation. Glaeier 
area nad areal values of net balanee for every 50 m height 
interval are illustrated, 

HØyde Areal 

intervall S 

m o.h. km 2 

1650-1660 0.387 

1600-1650 1.460 

1550-1600 3.701 

1500-1550 2.842 

1450-1500 1. 848 

1400-1450 1. 270 

1350-1400 1.181 

1300-1350 0.985 

12S0-1300 0.6S1 

1200-1250 0.474 

l1S0-1200 0.301 

1100-l1S0 0.130 

1030-1100 0.044 

1030-1660 15.274 

FOLGEfONNI 1967 

Vestsiden 

Vinterbalanse Sommerbalanse 

Bw bw Bs bs 
10 6m3 m Ils km2 10 6m3 m Ils km 2 

1.657 4.28 135 0.387 1.00 32 

6.004 4.14 131 1. 734 1.19 38 

13.970 3.78 119 5.126 1. 38 44 

10.227 3.60 114 4.667 1.64 52 

6.217 3,36 106 3.720 2.02 64 

4.286 3.38 107 3.240 2.55 80 

3.715 3.15 99 3.442 2.92 92 

2.966 3.02 95 3.520 3.58 113 

1.971 3.03 96 2.603 4.00 126 

1.218 2.S7 81 2.032 4.28 135 

0.776 2.58 81 1. 329 4.42 140 

0.440 3.39 107 0.618 4.75 150 

0.165 3.75 118 0.209 4.75 150 

53.612 3.51 111 32.627 2.14 68 

Nettobalanse 

Bn bn 
10 6m3 m Ils km 2 

+ 1. 270 +3.28 +103 

+ 4.270 +2.95 + 93 

+ 8.844 +2.40 + 75 

+ 5.560 +1. 96 + 62 

+ 2.497 +1. 34 + 42 

+' 1.046 +0.83 + 27 

+ 0.273 +0.23 + 7 

- 0.S54 -0.56 - 18 

- 0.632 -0.97 - 30 

- 0.814 -1. 71 - 54 

- 0.553 -1. 84 - 59 

- 0.178 -1. 36 - 43 

- 0.044 -1. 00 - 32 

+20.985 +1. 37 + 43 
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og neste års akkumulasjon hadde da begynt overalt. Etter 31/8 hadde det 

smeltet relativt mye, og sommerbalansen økte i denne perioden med nesten 

l, 5 m nederst på breen og ca. 0, l m på toppen av breen. 

ma,s.1. 

Folgefonni 1967 
East~rn part 
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Fig. 10 b Variasjonene med høyden over havet av vinter -, sommer - og netto
balanse, samt breens arealfordeling og arealverdier av netto
balansen i hvert 50 m hØydeintervall. 

Winter, summer and net balanee in relation to elevation. Glaeier 
area and areal values of net balanee for every 50 m height 
interval are illustrated. 

HØyde Areal 

intervall S 

m o.h. km 2 

1600-1610 0.084 

1550-1600 1. 296 

1500-1550 1. 001 

1450-1500 0.445 

1400-1450 0.303 

1350-1400 0.294 

1300-1350 0.223 

1250-1300 0.234 

1200-'.1.250 0.199 

1150-1200 0.224 

1100-1150 0.132 

10,50-1100 0.028 

1050-1610 4.463 

FOLGEFONNI 1967 

Østsiden 

Vinterbalanse Sommerbalanse 

Bw bw Es bs 
10 6m3 lIs km 2 10 6m3 lIs km m m 

0.315 3.75 118 0.126 1. 50 47 

4.914 3.79 120 2.160 1. 67 53 

4.094 4.09 128 1. 976 1. 97 62 

1. 932 4.35 137 1. 001 2.25 71 

1.234 4.08 129 0.846 2.79 8e 

1.132 3.85 121 0.940 3.20 101 

0.868 3.89 123 0.859 3.85 121 

0.901 3.85 121 0.902 3.85 121 

"0.671 3.37 ' 106 0.846' 4.25 134 '.' 
0.700 3.12 98 0 •. 998 4.46 141 

0.395 3.00 95 0.627 4.75 150 

0.079 2.82 89 0.133 4.75 150 

17.235 3.86 122 11.414 2.56 81 

Hettobalanse 
Bn bn 

2 10 6m3 Ils km 2 
m 

+0.189 +2.25 +71 

+2.754 +2.12 +67 

+2.118 +2.12 +66 

+0.931 +2.10 +66 

+0.388 +1. 29 +41 

+0.192 +0.60 +2 O 

+0.009 +0.04 + 2 

-0.001 -0.00 -00 

-0.175 -O 1'88 -28 

-0.298 -1.34 -43 

-0.232 -1. 75 -55 

-0.054 -1. 93 -61 

+5.821 +1. 30 +41 
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Sommerbalansen er beregnet til 32,6. 106m3 vann (2,14 m eller 68 lis kmz) 

på vestsiden og 11,4. 106m3 vann (2,56 m eller 8ll/s km1) på østsiden. 

Tilsammen utgjør dette 44, O· 106m3 vann som i middel tilsvarer 2,23 m 

( 7 O 1/ S km1). 

Nettobalanse. Materialbalansen var positiv på Folgefonni i 1967. På 

vestsiden var det en Økning i masse tilsvarende 1,37 m vann (43 lis kmz), 

og på østsiden 1,27 m vann (40 lis km'). I middel for hele undersøkelses

området utgjør dette 1,36 m (43 lis kmz). De kvantitative resultater av årets 

målinger fremgår av tabellene s. 18 og 19 som illustreres av fig. lOa og b. 

Likevektslinjen lå 1360 m o. h. på vestsiden og 1300 m o. h. på østsiden av 

undersøkels es området. 

Meteorologiske observas joner og beregninger. 

Sky- og vindforhold. Skydekket ble observert daglig fra 23. juni til 31. august 

(70 dager). I denne tiden var det bare 12 dager med halvskyet eller kl~7c:i.~e 

vær, det var ingen dager med helt klart vær, og 44 dager var det helt over

skyet eller tett tåke på observasjons stedet (fig. 11). Midlere skydekke i 

perioden var 8,1. 

Vindforholdene var noe varierende. Vindstyrken varierte stØrstedelen 

av tiden mellom 4 m/ s og 10 m/ s, midlere vindstyrke i observasjonsperioden 

er beregnet til 7 m/ s. Den fremherskende vindretning var nordlig. 

Temperaturforhold. Lufttemperaturen ble registrert på Holmaskjeri og 

på Vestsiden som tidligere år. Observasjonene på Bondhus i Sunndal ble 

dessverre avbrutt midt på sommeren, og lufttemperaturen på breen er 

derfor iår sammenliknet med den på Indre Matre. Tidligere år har det 

vært god korrelasjon mellom Bondhus og Indre Matre. Temperaturgangen 

på alle disse stedene er stort sett den samme, men dØgnmiddeltemperaturen 

er av og til hØyere på Holmaskjeri enn på Vestsiden. 

HØyeste og laveste dØgnmiddeltemperatur var henholdsivs 9,4 °c (23/8) 

og -2,2 °c (24/6) på Holmaskjeri og 9,2 °c (22/8) og - 0,2 °c (30/6) på 

Vestsiden. 

Temperaturgradienten for juli og august er beregnet til O, 74 °C/l 00 m og 

0,61 °C/l 00 m for Indre Matre/Holmaskjeri,til O, 74 °C/l 00 m og 

O, 62 °C/lOO m for Indre Matre/VestsidEn og til 0,67 °C/lOO m og 0,60 °C/lOO m 

for Vestsiden/Holmaskjeri. 
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FOLGEFONNI 1967 
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Fig. Il Resultatene av de meteorologiske observasjonene på Fo1gefonni 1967. 

The results of the meteorologica1 observations on Folgefonni 1967. 

NedbØrforhold. DØgnlig nedbØr ble målt på Holmaskjeri, og i tiden 

25/6-30/8 falt det ialt 522 mm i standardmåleren. På Bondhus falt det i 

samme tidsrom 394 mm. 

NedbØrfordelingen i brefeltet ble undersøkt ved at 46 p1uviusmålere ble 

fordelt i observasjonsområdet på breen. på grunn av vanskelige værforhold 

er målingene også i år til dels ufullstendige, men nedbørfordelingen har 

kunnet settes opp i 2 perioder, l) 1. -7. august og 2) lO. -22. august. 

Noen steder er det målinger også i perioden 18. juli-L august (fig.'12). 

Middelnedbøren i brefeltet var i l. og 2. periode henholdsvis 66 mm og 

131 mm. 
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Part of FOLGEFONNI 
Precipitation measurements 1967 

M.a" value 
mm 
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Fig. 12 Beliggenheten av nedbørmc11ere pc1 Folgefonni 1967, og mc11te 
nedbørhøyder i 3 perioder i lØpet av sommeren. Noen av 
mc1lerne ble tømt· først noe etter at 3. periode hadde begynt. 
Diagrammet viser derfor litt for mye nedbør i 2. periode og litt 
for lite nedbør i 3. periode. Dette er indikert pc1 figuren med 
henholdsvis et - tegn og et + tegn. 

"'12.8. 22.8 
1.8' 9.8 
7.7 • 1. 8 

The location of precipitation gauges on Folgefonni 1967, and the 
observed precipitation in 3 periods during the summer. For sorp.e 
of the gauges the precipitation shown is too large in the second 
period and too low in the third period , as the inspection was done 
a little too late. 

Bare den siste perioden er sc1 avgrenset at det har noen hensikt c1 sammen

likne nedbørforholdene pc1 breen med nedbøren pc1 andre stasjoner. I denne 

perioden er forholdet mellom middelnedbØren i brefeltet og nedbøren mc1lt 

pc1 Bondhus og Indre Matre henholdsvis 2, l og l, l. I 1966 fant man for 

4 perioder gjennomsnittsfaktorene l, 38 ~ O, 25 og l, 16 ~ 0, 13. Arets mc1linger 

styrker antagelsen om at nedbØren pc1 breen er av samme størrelsesorden 

som pc1 Indre Matre, og at denne stasjonen gir den beste korrelasjon. 
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Tunsbergdalsbreen 

Materialhusholdningen 

Vinterbalanse. Ved inspeksjon på Tunsbergdalsbreplatået i slutten av 

januar 1967 ble tre staker (39, 43 og 47) funnet og skjØtt, men disse hadde 

forsvunnet da man korn tilbake i april. Heller ikke på tungen var noen staker 

synlige på dette tidspunkt. Det ble satt ut 9 erstatnings staker, hvorav 5 på 

tungen. på tungen, hvor det var blåis under årets akkumulasjon, var 

sonderingsforholdene meget gode; på platået derimot var det tungt å 

sondere, men sommeroverflaten var merkbar overalt. Det ble foretatt 

131 sonderinger langs 30 km sonderingsprofiler eller 3 sond/km' (fig. 13). 

Sjakt ved stake 12 viste at snØen var tørr og kald helt ned til isen. På 

platået er det brukt samme snØtetthet som på Nigardsbrep1atået. 

Det korn betydelige snØmengder også etter denne målingen, men des sverre 

ble breen besøkt igjen først 9. august. Den temporære snøgrensen lå da 

ca. 1000 m o. h. Akkumulasjonen etter 2 O. april er funnet ved sammenlikning 

med forholdene på Nigardsbreen og meteorologiske observasjoner fra Luster 

og Fanaråken. Vintersesongen må ha vart helt fram til ca. 13. juli på platået, 

mens det ser ut til at vintersesongen sluttet omkring 5. mai i områder 

lavere enn 1100 m o. h. 

På platået var ablasjonen før 9. august liten, og de måleresultater som 

foreligger tyder på at akkumulasjons mønstret på platået er det samme før 

og etter 20. april. Dette er antatt å gjelde for hele breen. Akkumulasjonen 

stiger med hØyden over havet bortsett fra at det er noe avblåst på kulene 

(fig. 14). 

Vinterbalansen er i alt beregnet til 144,9. 106m3 vann som i middel tilsvarer 

3, 3 l m (l 04 1/ s km"). 

Sommerbalanse. Stakene på tungen ble kontrollert 9/8 og 19/8, og stakene 

på platået 12/8 og 22/8. Ved inspeksjon på breen i november hadde alle 

stakene snØdd ned. Forandringene i balansen i somme,rsesongen er sammen

liknet med de på Nigardsbreen og Store Supphelle bre (Illedd. fra Q. Orheim) ,~" 

og minkingen av bremassen etter 22. august er beregnet ved hjelp av data fra 

disse breene. 

Sommerbalansen er i alt beregnet til 66,4· 106m3 vann som tilsvarer 1,51 m 

eller 48 1/ s km'. 
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TUNSBERGDALSBREEN 1967 
Positlon of stakes, pits and sounding profiles 

Fig. 13 
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TUNSBERGDALSBREEN 1967 
Accumulation in cm of water equivalent 

Fig. 14 

•
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Kart over vinterbalansen 
på Tunsbergdalsbreen. 

Map showing the winter 
balance on Tunsbergdalsbreen. 

Nettobalanse. I slutten av august lå den temporære snøgrensen ca. 1100 m o. h. 

og det var flekkvis snØbart oppover mot brefallet til ca. 1400 m o. h. Netto

balansen var positiv og i alt ble 79, 5· l 06m~ vann holdt tilbake på breen 

(1, 81 m eller 57 1/ s km'). Resultatene fremgår av tabellen s. 25 og fig. 15. 

Som det fremgår av figuren ligger likevektslinjen 116 O m o. h. 
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Tunsbergdalsbreen 1967 

mc.s.1. 
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Fig. 15 Variasjonene av vinter -, sommer- og netto- balanse med hØyden 
over havet, breens arealfordeling og arealverdier av netto
balansen i hvert 50 m hØydeintervall. 

Winter, summer and net balanee in relation to elevation. Glaeier 
area and areal values of net balanee for every 50 m height interval 
are illustrated. 

TUNSBERGDALSBREEN 1967 

HØyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw Bs b s Bn bn 
m o.h. km2 10 6m3 m Ils km2 10 6m3 m l/s km2 10 6 m3 m l/s km 

1900-1930 0.384 1. 523 3.97 125 0.134 0.35 11 + 1. 389 +3.62 +114 
1800-1900 2.808 12.964 4.62 146 1.053 0.37 12 +11.911 +4.25 +134 

1700-1800 8.788 40.941 4.67 147 4.710 0.54 17 +36.231 +4.13 +130 
1600-1700 7.008 29.90.3 4.27 135 5.452 0.78 25 +24.451 +3.49 +110 
1500-1600 4.088 15.966 3.90 123 4.243 1. 04 33 +11.723 +2.86 + 90 
1400-1500 2.908 9.862 3.39 197 3.841 1. 32 42 + 6.021 +2.07 + 65 
1300-1400 1. 202 3.304 2.75 87 1. 953 1.62 51 + 1. 351 +1.13 + 36 

1200-1300 0.992 2.464 2.49 79 1. 926 1. 95 62 + 0.538 +0.54 + 17 

1100-1200 3.344 7.094 2.12 67 7.595 2.27 72 - 0.501 -o .15 - 5 
1000-1100 3.824 7.370 1.93 61 9.520 2.49 79 - 2.150 -0.56 - 18 

900-1000 3.336 6.255 1. 86 59 9.302 2.79 88 - 3.047 -0.93 - 29 
800- 900 2.451 3.936 1.61 51 7.610 3.10 98 - 3.674 -1.49 - 47 
700- 800 2.040 2.601 1.28 40 6.806 3.34 105 - 4.205 -2.06 - 65 
600- 700 0.416 0.468 1.13 36 1. 508 3.62 114 - 1. 040 :-2.49 - 78 

540- 600 0.184 0.207 1.13 36 0.713 3.87 122 - 0.506 -2.74 - 86 

540-1930 43.773 144.858 3.31 104 66.366 1.51 48 +78.492 +1.79 + 56 
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Nigardsbreen 

På Nigardsbreen er materialhusholdningen målt, og det er foretatt 

meteorologiske observasjoner etter tilsvarende mønster som de to foregående 

år. To observatører var stasjonert på breen fra 23. juni til 1. september, 

disse skulle i tillegg til å utføre arbeidet på Nigardsbreen også etterse 

stakene på Tunsbergdalsbreen. 

Materialhusholdningen 

Vinterbalanse. Breen ble besøkt 2 ganger, 20. -23. nov. 1966 og 26. -31.januar 

1967, før akkumulasjonsmålingen som ble foretatt i tiden 5. -20. april. I 

november var alle staker intakt, og det hadde kommet l, 5- 2, O m snØ over 

stØrstedelen av breplatået. På tungen hadde akkumulasjonen da bare såvidt 

begynt. I januar varierte snødypet mellom 1,4 og 2, 5 m på platået; 26 staker, 
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Fig. 16 Beliggenheten av staker, sjakter og sonderingsprofiler på 
Nigardsbreen 1967. 

The location of stakes, pits and sounding profiles on 
Nigardsbreen 1967. 
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de flE'ste stålstaker (diameter 32 mm), ble funnet og skjøtt mens Il staker 

var blitt borte. Det ble tatt snøprØve ved stake 51 (1600 m o. h.); sommer

oVE'rflaten var her meget tydelig, men hØyere oppe på breen var den svakere 

og lett gjennomtrengelig med sonden. 

I april var det vanskelig å lokalisere sommeroverflaten ved sondering. 

Bare 4 staker var synlige, men dis s e gav tilstrekkelig med holdepunkt til 

at beliggenheten av sommeroverflaten kunne bestemmes også ved sondering. 

10 erstatningstaker ble satt ut. Kontroll med stakemålinger herfra og fra 

andre staker etter hvert som disse kom fram., viser at sonderingene er 

pålitelige. 

Det ble tatt 159 soneringer langs 51 km sonderingsprofiler, (4 sond/km2) på 

platået; og på tungen 21 sonderinger langs 4 km profiler (15 sond/km2). 

SnØtettheten ble målt ett sted på platået og ett sted på tungen (fig. 16). 

Vintersesongen fortsatte ennå lenge,og på platået ble største balanse målt 

13. -14. juli. På tungen var det snøbart allerede 15. juni. Etter meteorologiske 

data fra BjØrkehaug å dØmme har det ikke vært akkumulasjon av betydning 
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Fig_ 17 Kart som viser vinterbalansen på Nigardsbreen 1967. 

Map showing the winter balanee 1967;. 
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på tungen etter målingene i april. Akkumulasjonsmønstret har store likheter 

med tidligere års, men relativt er akkumulasjonen større i området omkring 

Høgste Breakulen enn den har vært før (fig. 17). Vinterbalansen er i alt 

beregnet til 139, l . 106m3 vann som tilsvarer 3,40 m (107 1/ s km1). 

Sommerbalans e. På Nigardsbreens platå var det uvanlig liten ablasjon dette 

året. Dette skyldes først og fremst at sommersesongen var meget kort, den 

begynte som nevnt først 14. juli. 

Omkring 24/7, 6/8 og 22/8 falt noe nedbør i form av snø. På grunnlag av 

målinger ved stakene er dette beregnet til 2, O. 106m3 vann eller 5 cm vann 

jevnt fordelt over hele breen. Det var ingen sommerakkumulasjon lavere 

enn 1200 m o. h. Fram til 1. september ble stakene på platået målt ca. en 

gang i uken, de på tungen noe sjeldnere. 

På platået ble siste ablasjonsmåling foretatt den Il. oktober, det hadde da 

allerede kommet mellom 0,5 m og 1,5 m snø. Breminkingen etter 31/8 

ma.s.1. 

1800 
D 2km' 

glaeier area 

Nigardsbreen 1967 
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Fig.18 Variasjonene med hØyden over havet av vinter-, sommer- og 
netto-balanse, samt breens arealfordeling og arealverdier av 
nettobalansen i hvert 50 m høydeintervall. 

The diagram illustrates winter., summer 
relation to elevation. the area distribution 
balanee in every 50 m height interval. 

and net balanee in 
and the areal net 
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varierte mellom 3 cm og 10 cm vannverdi. Arets siste ablasjonsmålinger 

på bretungen ble. foretatt 14. november, og neste års akkumulasjon hadde da 

begynt overalt. Siden 25. august hadde det smeltet opp til 2, 5 m is på tungen, 

de fleste steder omkring 2 m. 

Sommel-balansen varierer fra ca. 9 m vann nederst på bretungen til.ca. 0,3 m 
6 

vann på breens høyestliggende partier. I alt var sommerbalansen 50, 8. l ° m~ 
vann som i middel tilsvarer 1,24 m (39 lis km'). 

Nettobalanse. Arets akkumulasjon smeltet helt bort bare i områder under 

1310 m o. h. Dette er betydelig lavere enn likevektslinjen i et balansert år, 

og breens masse økte med 88,4· 106m3 vann som i middel utgjør 2,16 m 

(68 lis km'). Dette er den mest positive nettobalansen som er målt på 

Nigardsbreen siden rekordåret 1962 da det ble målt en bretilvekst på 2,25 m. 

De kvantitative resultater fremgår av tabellen nedenfor som illustreres 

av fig. 18 

NIGARDSBREEN 1967 

HØyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw Bs bs Bn b 

m o.h. km2 10 6m3 Ils km2 106m3 km2 10 6m3 
n 2 m m Ils m lis km 

1900-1950 0.16 0.92 5.75 182 0.06 0.37 12 + 0.86 +5.38 +170 

1800-1900 3.76 17.35 4.62 146 1.41 0.37 12 +1~. 94 +4.25 +134 

1700-1800 9.76 39.83 4.06 128 3.83 0.39 13 +36.00 +3.67 +115 

1600-1700 11.84 41.15 3.47 110 8.07 0.68 22 +33.08 +2.79 + 88 

1500-1600 5.68 16.89 2.97 95 6.23 1.10 35 +10.66 +1.87 + 6 O 

1400-1500 3.70 10.77 2.91 92 6.47 1. 75 55 + 4.30 +1.16 + 37 

1300-1400 1. 90 4.92 2.59 82 4.28 2.25 71 + 0.64 +0.34 i 11 

1200-1300 0.72 1.66 2.31 73 1. 98 2.75 87 - 0.32 -0.44 - 14 

1100-1200 0.32 0.72 2.25 71 1.12 3.50 III - 0.40 -1. 25 - 40 

1000-1100 0.54 1.21 2.25 71 2.13 4.14 131 - 0.92 -1. 89 - 60 

900-1000 0.42 0.79 1. 88 60 1. 89 4.50 142 - 1.10 -2.62 - 82 

800- 900 0.48 0.84 1.75 56 2.32 4.83 153. - 1.48 -3.08 - 97 

700- 800 0.40 0.70 i. 75 56 2.30 5.75 182 - 1.60 -4.00 -126 

600- 700 0.44 0.67 1. 52 48 2.86 6.50 206 - 2.19 -4.98 -158 

500- 600 0.28 0.35 1.25 40 1. 92 6.85 217 - 1. 57 -5.60 -177 

400- 500 0.20 0.19 0.95 30 1. 58 7.90 250 - 1. 39 -6.95 -220 

300- 400 0.26 0.23 0.87 27 2.30 8.85 280 - 2.07 ..,7.98 -253 

300-1950 40.86 139.19 3.4 O 107 50.75 1. 24 39 +88.44 +2.16 + 68 
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Meteorologiske og hydrologiske observasjoner og beregninger. 

Sky- og vindforhold. I tiden 25. juni-31. august (68 dager) var det ved 

observasjonshytta bare 16 dager med halvskyet eller klarere vær, 6 dager 

var det helt klart. 33 dager, d, v. s. halve tiden, var det helt overskyet eller 

tett tåke på observasjonsstedet. Størstedelen av tiden kom vinden fra sØr

vestlig kant. 

NIGARDSBREEN 1967 
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Fig. 19 Re sultatene av de daglige meteorologiske observasjonene på 
Nigardsbreen og beregnet dØgnavløp ved limnigrafen i 
Nigardsvatnet. 

The diagram illustrates the daily meteorological observations 
on Nigardsbreen and computed daily dis charge at the stream 
gauge in Nigardsvatnet. 
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Temperaturforhold. Lufttemperaturen ble registrert utenfor observasjons

hytta og ved stake 65. DØgnmiddeltemperaturene her og ved Meteorologisk 

Institutt' s stasjon BjØrkehaug er gjengitt iobservasjonsdiagrammet (fig. 19). 

I tiden 12. juli- 31. august varierte dØgnmiddeltemperaturen mellom +S, 6 °e 
(9/S) og -1,5 °e (19/S) ved observasjonshytta og mellom +5, O °e (16/7) og 

-3,2 °e (6/S) uten på breen. Den midlere temperaturgradienten for juli og 

august er beregnet til O. 70 og 0,60 °ellOO m mellom Bjørkehaug og 

Hauganosi, til O, 73 og 0,69 °ellOO m for Bjørkehaug/brestasjonen og til 

l, 03 og l, 57 °ellOO m for Hauganosijbrestasjonen. Gradienten er som 

tidligere år større mellom en stasjon som står på bre og en på land enn 

mellom to landstasjoner; dette skyldes et temperatur sprang ved overgang 

fra bart land til bre. 
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Fig. 2 ° Beliggenheten av nedbørmålere på Nigardsbreen 1967, s'amt de 
målte nedbØrhøyder i 3 perioder. 

The location of precipitation gauges on Nigardsbreen 1967. and 
the observed precipitation during 3 periods. 
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Nedbørforhold. Døgnlig nedbør målt ved observasjonshytta (standardmåler) 

fremgår av observasjQnsdiagrammet. I tiden 25/6-31/8 falt det i alt 274 mm 

nedbØr. På Bjørkehaug falt det i samme periode 268 mm, altså omtrent like 

mye. 

På breplatået var det dessuten satt ut 20 pluviuser, og nedbørfordelingen er 

satt opp i 3 perioder, 1) 24. -27. juli, 2) 28. juli-l. august og 3) 19. -22. august. 

Heller ikke i år er disse målingene fullstendige, men de resultater som 

foreligger fremgår av fig. 20. Det viser seg at nedbØrfordelingen varierer 

mye fra periode til periode, i de to første periodene falt det mest nedbør 

omkring Høgste Breakulen, mens det i siste periode var størst nedbør på de 

hØyereliggende områdene på breens nordlige del. Middelnedbøren er funnet 

på grunnlag av nedbørkart utarbeidet for området ovenfor 1400 m. Bare den 

første perioden var så avgrenset i tid at det er mulig å sammenlikne nedbøren 

på breplatået med den på Bjørkehaug. Middelnedbøren på breplatået var da 

25,4 mm mens det på Bjørkehaug falt 22,4 mm, altså var nedbøren 1, 6 ganger 

større på breplatået enn i dalen. Dette er i overensstemmelse med resultatene 

fra tidligere år. 

Hydrologiske målinger. Vannstanden ved utløpet av Nigardsvatnet er registrert 

med limnigraf (VM. nr. 1408), og dØgnlig avlØp i observasjonstiden på breen er 

gjengitt i observasjonsdiagrammet. Avløpet er også i år korrelert med de 

meteorologh;ke faktorer, og dette er behandlet i eget avsnitt i den foreliggende 

rapport (s.114). 

Vesledalsbreen 

Etter anmodning fra Statskraftverkene ble det i 1967 satt i gang breundersØkelser 

også på Jostedalsbreens nord-vestside, og Vesledalsbreen ble i første omgang 

valgt som undersØkelsesområde. Dette er en av de meget få utløperne på denne 

siden av Jostedalsbreen med en topografi som gir mulighet for undersøkelser 

av materialhusholdningen etter konvensjonelle metoder. 

Vesledalsbreen drenerer delvis platået mellom Svartefjellet, Klubben 

og Stornåse, og når her opp i 1600 m. Breens hØyeste partier ligger like 

under Strynekåpa vel 1700 m o. h. Brearmen vender mest norvest og når 

ned til 1125 m o. h. (fig. 21). Den dreneres via Vesledalen og Erdalen til 

Stryn. (Se vedlagt kart). 

Umiddelbart nedenfor brefronten ble det i juli satt opp et midlertidig vann-
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merke. Ved utlØpet av vannet (950 m o. h. ),ca. l km fra brefronten, ble det 

installert helårslimnigraf. (V. M. 1656). Denne korn i gang i midten av juli. 

Små hytter ble bygget ved brefronten (1140 m o. h.) og på en bergnabb sørøst 

for Strynekåpa (1575 m o. h.). 

Arbeidet på Vesledalsbreen ble igangsatt i første halvdel av juni og 3 sommer

assistenter var stasjonert på breen fram til 1. september. Foruten å ta seg 

av de glasiologiske og meteorologiske målinger på breen var assistentene 

behjelpelige med alle installasjoner i området, og de assisterte dessuten ved 

slamrnålinger i breelven. 

Fig.21 Flyfoto av Vesledalsbreen tatt 19. juli 1966. Brebegrensningen 
er skis sert inn. Øver st på bildet see s Stornåse til hØyre 
og Klubben til venstre. (WiderØes Flyveselskap AlS) 
Målestokk ca. l : 36 000 

Aerial photo of Vesledalsbreen taken July 19., 1966. The limit 
of the area of glacio1ogica1 rneasurernents is indicated. 
Sca1e approximately l: 36 000. 
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Fig. 22 Hytta nedenfor Vesledalsbreen under bygging. 

From the construetion of the lower hut on Vesledalsbreen. 

Materialhusholdningen 

Vinterbalanse. I tiden Il. -14. juni ble vinterbalansen målt. Det ble satt 

ut l 7 staker og snØprØve ble tatt 2 steder (fig. 24). Bare på breens nedre del 

var snØen våt helt ned til fjorårets sommeroverflate, og det hadde ikke vært 

avrenning av betydning. p å breens høyestliggende deler økte balansen helt 

fram til 13. juli. Det ble foretatt 101 sonderinger langs 5,5 km sonderings

profiler (24 sond. /km2
). Flybilder og noteringer om beliggenheten av den 

temporære snøgrensen utover sommeren er også benyttet ved utarbeidelsen 

av kartet som viser vinter-balansen {fig. 25). 

Vinterbalansen er beregnet til 8, 7· l 06m3 vann s ·om i middel utgjør 2,06 m, 

eller 65 lis km' jevnt fordelt over hele året. 

Sommerbalanse. Stakene ble målt ca. hver 5.-6. dag fram til L september. 

Ved hytta på toppen av breen ble det observert bare ubetydelig nedbør i form 

av snØ (ca. l cm v. v.) i sommersesongen (etter 14. juli). Målinger 9. oktober 

vi ste at neste å rs akkumulasjon da hadde begynt over hele breen .. og det var 

kommet opp til 6 O cm snø. Forandringene i balanse etter 31/8 varierte fra 

114 cm ved stake 10 til 20 cm øverst på breen. 



Fig. 23 

- 35 -

Brefronten på Vesledalsbreen og den ferdige hytte fotografert 
27 . juli 1967. 

The glader front of Vesledalsbreen and the bbservation hut at 
this site July 27.,1967. 

• pit 

- 50unding 
protile 

Fig. 24 

VESLEDALSBREEN 
Position of stakes, pits and sounding profiles 

j 
N 

.50-100 

Ei] :~~=~~ 
.200-250 
BIill 250-300 

.30D-3S0 

Beliggenheten av staker, Fig. 25 
sjakter og sonderingsprofi1er. 

The 1ocation of stakes, pits 
and sounding profi1es. 

VESLEDALSBREEN 1~67 
Winter balanee in cm of water equjvolent 

K"art som vis er " 
vinterbalans Em 1967. 

j 
N 

"Map showing fhe winter 
ba.lance 196.7. 



- 36 -

Sommerbalansen er i alt beregnet til 7,2 6 
10 ml vann (1, 71 m eller 54 1/ s km'). 

Nettobalanse. Målingene på Vesledalsbreen viser, i motsetning til de andre 

undersøkelsene på Jostedalsbreen, bare et lite overskudd; gjennomsnittlig 

Vesledalsbreen 1967 

ma.s.1. 
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Fig.26 Variasjonene med høyden over havet av vinter-, sommer- og 
nettobalansen, samt breens arealfordeling og arealverdier av 
nettobalansen i hvert 50 m hØydeintervall. 

The relation to the elevation of winter, summer and net balance, 
the area distribution of the glacier and arial values of net 
balanee in every 50 m height interval. 

VESLEDALSBREEN 1967 

HØyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 
intervall S Bw bw Bs bs Bn bn 

m o.h. km2 106m3 lIs km2 106m 3 lIs km2 106m3 lIs km2 m m m 

1700-1730 0.014 0.024 1.71 54 0.012 0.86 27 +0.012 +0.85 +27 

1650-1700 0.115 0.205 1.78 56 0.101 0.88 28 +0.104 +0.90 +28 

1600-1650 0.186 0.310 1.67 53 0.163 0.78 25 +0.147 +0.89 +28 

1550-1600 0.704 1.464 2.04 65 0.754 1. 07 34 +0.710 +0.97 +31 

1500-1550 0.521 1. 069 2.10 66 0.626 1. 20 38 +0.443 +0.90 +28 

1450-1500 0.468 1.128 2.32 73 0.668 1. 38 44 +0.460 +0.94 +29 

1400-1450 0.724 1. 6 35 2.26 71 1.217 1.68 5:1 +0.418 +0.58 +18 

1350-1400 0.719 1. 433 2.00 63 1.511 2.10 66 -0.078 -0.10 - 3 

1300-1350 0.420 0.762 1. 82 57 1. 051 2.51 79 -0.289 -0.69 -22 

1250-1300 0.120 0.270 2.25 71 0.338 2.8·2 89 -0.068 -0.57 -18 

1200-1250 0.147 0.316 2.15 66 0.514 3.50 111 -0.198 -1. 35 -45 

1150-1200 0.050 0.074 1. 47 46 0.212 4.24 134 -0.138 -2.77 -88 

1125-1150 0.015 0.024 1.60 51 0.071 4.73 149 -0.047 -3.13 -98 

1125-:1.730 4.221 8.714 2.06 65 7.238 1.71 54 +1.476 +0.35 +11 
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ble O, 35 In vann eller en avrenning tilsvarende Il 1/ s km' fordelt over hele 

året holdt tilbake på breen. Resultatene fremgår av tabellen s.36 og 

fig. 26. Likevektslinjen lå 1400 m o. h. som er ca. 100 m høyere enn på 

Nigardsbreen. At nettobalansen er så mye mindre på Vesledalsbreen enn 

på de undersøkte breene på Jostedalsbreens østside, skyldes først og fremst 

at vinterbalansen er betydelig mindre på Vesledalsbreen. Hvorvidt dette 

gjelder generelt på denne siden av Jostedalsbreen, bare for denne breen, 

eller eventuelt bare enkelte år er det for tidlig å uttale seg om. Forholdet 

vil irnidlertid bli undersøkt nærmere, og det vil bli lagt spesielt vekt på å 

få en detaljert kartlegging av akkumulasjonsmønstret neste år. 

Meteorologiske og hydrologiske observasjoner og beregninger. 

Sky- og vindforhold. Skydekket ble observert daglig i tiden 11/6-2/9 

(84 dager) ved Øvre hytte og i tiden 1/7-31/8 (62 dager) ved nedre hytte 

(fig. 27). Ved Øvre hytte var det 28 dager med halvskyet eller klarere vær, 

hvorav 12 dager med helt klart vær; 21 dager var det helt overskyet eller 

tett tåke på observasjonsstedet. I tiden 1/7-30/8 var det ved nedre (øvre) 

hytte halvskyet eller klarere 21(17) dager, hvorav helt klart 4(5) dager, helt 

overskyet eller tett tåke var det 19( 16) dager. Midlere skydekke i juli og 

august var henholdsvis 7,4 og 6,6 ved Øvre hytte og 7,5 og 6,5 ved nedre 

hytte. 

Vindstyrken ble bare målt ved Øvre hytte, dØgnlig middelvindstyrke varierte 

stØrstedelen av tiden mellom l m/s og 4 m/s (fig. 27). Målinger mangler av 

og til på grunn av svikt ved anemometeret, i disse periodene er vindmålinger 

fra Erdalsbreen anvendt. Disse delene av kurven er stiplet. Vinden kom i 

det alt vesentlige fra retninger mellom sØr og vest. 

Ved nedre hytte var den fremherskende vindretning østlig, og dette viser at 

brevinden her dominerer vindretningen. 

Temperaturforhold. DØgnmiddeltemperaturen ved Øvre og nedre hytte og 

ved Meteorologisk Institutt' sklimastasjon i Opstryn er gjengitt i observa

sjonsdiagrammet (fig. 27). Det er forholdsvis god overensstemmelse mellom 

de tre stasjoner, men temperaturgangen ved Øvre hytte avviker av og til noe 

fra de Øvrige stasjonene. Spesielt skiller perioden 23. -26. august seg ut cl" 

temperaturen var omtrent den samme på Øvre og nedre hytte. Det var da 

godvær, med relativt hØye temperaturer, lite skyer og ingen I1l'dbør. 

Lufttemperaturen varierte mellom 1, 9 °c og 10, O °c ved nedre hytte og 
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mellom -3,2 °c og 7.5 °c ved Øvre hytte. Månedsmiddeltemperaturene for 

juli og august var 2, 3 °c og 3, 6 °c ved Øvre hytte, ved nedre hytte var 

månedsmiddeltemperaturen i august 6, l °c. Temperaturgradienten mellom 

Opstryn og Øvre hytte var O, 76 °cll 00 m i juli og 0,67 °CllOO m i august. 

Temperaturgradienten i august var 0,70 °CllOO mme110m Opstryn og nedre 

hytte, mellom nedre og Øvre hytte var den O, 59 °CllOO m. 

VESLEDALSBREEN 1967 

." Daily m.an claudin"ss. upp"r hul 

c" Daily m..", I"mp"ralur" 
20T---~-----r-----r-----r-----;-----;----~------+--

15~i,~--~~--~~-r~~----~~--~~~~~--~+--

10t---~r-~~~f-~~--~~~~~~~----~~--~~-

5t---~~nur-r--~~-,~~~~~~~~~~~~~~~

Ot---~--~~~~~~--~-C~~--~~--~~L-----+--

:~i 00' [;~.·:I.::~ 1 .il I "I ... !.II'!.d 1:11.1 .1,1 

~l ~;r;··'ll~b.=ljJJJ,-lltl]J!. ,I.l 
100m' Daily discharg" 

JUNE 

Fig. 27 Resultatene av de daglige meteorologiske observasjoner fra Øvre 
og nedre hytte, samt beregnet døgnavløp ved vannmerket nedenfor 
brefronten." " 

The daily meteorological observations at the upper and lower hut, 
and computed daily dis charge below the glader tongue. 
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VEsLEDALsBREEN 
Precipitation measurements 1967 
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Fig.28 Beliggenheten av nedbørmålere på Vesledalsbreen og de målte 
nedbørhøyder i 4 perioder i lØpet av sommeren. 

The location of precipitation gauges on Vesledalsbreen, and the 
observed precipitation during 4 periods. 

Det er tydelig at de meteorologiske forhold ved nedre hytte påvirkes av 

brevinden fra Vesledalsbreen, noe som kan ha betydning ved vurdering av 

beregninger der meteorologiske faktorer inngår. 

Nedbørforhold. DØgnlig nedbØr ble målt i en måler av typen "Pluvius" både 

ved Øvre og nedre hytte. I juli og august falt det i alt 222 m nedbør ved Øvre 

hytte og 286 mm ved nedre hytte. 

Nedbørfordelingen i feltet ble også undersøkt, og i alt ble nedbøren m;'\lt 

16 steder. Nedbørmålingene er relativt fullstendige, og bare i L'\ tilfeller 

hadde noen målere veltet. I observasjonstiden er det 4 vel avgrE'l1set t.' l1edh~H

p{~rioder l) 28/6-7/7, 2) 9/7-13/7, 3) 18/7-8/8 og 4) lO/H-22/H. Millte 

nf~d børh øyde r i de 4 periodene fremgår av fig. 28. I dl' melloml iggende tid sr 0111 
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falt det ikke nedbØr. For hver periode er det utarbeidet kart over nedbØr

fordelingen, og middelnedbøren i feltet er beregnet. I den siste perioden er 

nedbøren meget jevnt fordelt i feltet mens det ellers ser ut til å være en 

tendens mot avtangende nedbør med stigende hØyde over havet. Middelned

børen i hver periode er forsøkt sammenliknet med nedbØren på Opstryn, 

dette gir forelØpig ikke grunnlag for noen videre beregninger da forholdet 

mellom nedbØrhØydene varierer mellom O, 7 og 3, 5. 

Fig. 29 
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Accumu1ation 1967 

Kartet viser akkumulasjonen inntil midten av mai. 

Map showing the accumulation until the middle of May. 
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Fig. 30 Diagrammet viser variasjonene av akkumulasjonen, 
ablasjonen og balansen med høyden over havet. 

The diagram illustrates the variation of accumulation, 
ablation and balanee with height above sea level. 

HARDANGERJØKULEN 1967 

HØyde Areal Akkumulasjon Ablasjon Balanse 
intervall S C c A a B b 

m o.h. km2 10 6m3 m l/s km 2 10 6m3 m 1/s km 2 
10 6T!1 3 ro 

1850-1900 0.075 0.17 2.25 71 0.04 0.54 17 + 0.13 +1.71 
1800-1850 3.638 9.28 2.55 81 2.18 0.60 19 + 7.10 +1. 95 
1750-1800 3.862 10.74 2.78 88 2.90 0.75 24 + 7.84 +2.03 
1700-1750 3.940 10.48 2.66 84 3.59 0.91 29 + 6.89 +1. 75 

1650-1700 2.102 5.26 2.50 79 2.52 1. 20 38 + 2.74 +1. 30 

1600-1650 0.952 2.19 2.30 73 1. 39 1.46 46 + 0.80 +0.84 

1550-1600 0.660 1. 39 2.10 67 1.17 1. 78 56 + O .22 +0.32 

1500-1550 0.557 1. 07 1. 92 61 1.18 2.12 67 - O .ll -0.20 

1450-1500 0.321 0.56 1. 75 56 0.77 2.45 77 - 0.21 - 0.65 
1400-1450 0.191 0.30 1. 57 50 0.54 2.84 90 - 0.24 -1. 27 

1350-1400 0.110 0.16 1.42 45 0.35 3.24 103 - 0.19 -1. 72 I 

1300-1350 0.082 0.10 1. 27 40 0.30 
I 

3.65 116 - 0.20 -2.38 

1250-1300 0.270 0.31 1.15 36 1.11 4.12 130 - 0.80 -2.97 

1200-1250 0.325 0.34 1. 05 33 1.49 4.60 145 - 1.15 -3.55 

1150-1200 0.324 0.32 1. 00 32 1. 65 5.10 161 - 1. 33 -'.10 
1100-1150 0.110 0.10 0.95 30 0.62 5.62 178 - 0.52 -4.67 

1050-1100 0.030 0.03 32 -

l/s km 

+ 54 
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Hardanger jøkulen 

Da de siste ablasjonsmålinger ble foretatt på Rembesdals skåki høsten 1966 

var det allerede kommet en god del snØ i de Øvre områder. Den 12. oktober 

var det således 12 gl em' ved 1600 m o. h., 28 gl cm' ved 1700 m o. h. og 

35 glem' ved 1800 m Q h. I slutten av februar 1967 ble alle stenger målt og 

påskjØtt nye lengder. Det skulle imidlertid vise seg at dette ikke var nok. 

Den usedvanlig store nedbØr i mars og april gjorde at bare noen få stenger 

stakk opp over snØflaten da breen ble besøkt neste gang Il. -15. mai. 

Sonderingen av snødybden var relativ enkel i de nedre områder på grunn av 

fjod.rets store ablasjon, men i de Øvre områder ble målingen vanskeliggjort 

av de store snødyp og mangelen på skikkelige referanseflater. I de 4 år 

målingene har pågått har det imidlertid vist seg at mønsteret i snøfordelingen 

i de forskjellige hØydenivå er meget likt fra år til år. Det trengs derfor få 

målepunkter for å få en god bestemmelse av akkumulasjonen. Tilleggs

akkumulasjonen ble beregnet ut fra temperaturen på Fanaråki og nedbøren 

på Reimegrend. Kartet fig. 29 viser akkumulasjonen slik den er beregnet 

til midten av mai. 

Ablasjonen ble målt ved 3 besøk på breen, 5. -8. juli, 3. - 5. august og 

4. -7. september. Alle stengene så nær som tre ble funnet igjen i lØpet av 

sommeren. Ablasjonen etter 7. september er beregnet ut fra målinger på 

Omnsbreen like nord for Finse, hvor en hovedfagsstudent har begynt masse

balanseunder søkelser. 

Resultatet av målingene og beregningene er fremstilt i tabellen s. 41 og fig. 30. 

Hellstugubreen 

Materialhusholdningen 

Vinterbalanse. 7. oktober 1966 hadde akkumulasjonen begynt ovenfor 

1700 m o. h., og sommersesongen var slutt over hele breen. De neste 

målinger ble foretatt 3. juni 1967. Det var fremdeles akkumulasjon på 

breens hØyereliggende deler, men nederst på breen var snØen våt helt ned 

til is en. Sonderingsforholdene var gode, og det ble tatt 109 sonderinger 

langs 9 km sonderingsprofiler (32 sond. Ikm2). SnØens vannverdi ble bestemt 

2 steder (fig. 31). 

Da de neste målingene først ble foretatt 22. juli, og ablasjonen da hadde 
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HELLSTUGUBREEN 1967 
Position of stakes, pits and sounding profi les 
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Fig. 31 Beliggenheten av staker, 
sjakter og sonderingsprofiler 

The location of stakes, pits 
and sounding profiles 

HELLSTUGUBREEN 1967 
Accumu lat ion in cm of water equivalent 
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Kart som viser 
vinterbalansen 1967 

Map of the winter 
balanee 1967 

begynt Over hele breen er balansen 3. juni betraktet som årets vinterbalanse. 

Kart Over akkumulasjonsfordelingen er gjengitt i fig. 32, vinterbalansen var 

i alt 5, o· 106m3 som tilsvarer 1,48 m eller 47 1/ s km'. 

Sommerbalanse. Stakene ble kontrollert 22. juli, 7. og 21. august og siste 

gang 4. oktober. I oktober hadde det kommet snØ ovenfor 1700 m, men 

sommersesongen var slutt over hele breen. Sommerbalansen var i alt 

3, l • 106m3 (0,93 m eller 29 lis km'). 

Nettobalanse. Også p~ Hellstugubreen var vinterbalansen betydelig større 

enn sommerbalansen og i alt ble 1,9' l O 6m3 vann (0,55 m eller 18 lis km') 
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holdt tilbake på breen dette året. Resultatene av årets målinger fremgår 

av tabellen nedenfor og fig. 33. 

Likevektslinjen lå 1800 m o. h., som er 25 m lavere enn når breen er i likevekt. 

Hellstugubreen 1967 

m a.s.1. 
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Fig.33 Variasjonene av vinter-, sommer- og nettobalansen med hØyden 
over havet, breens arealfordeling og arealverdier av netto
balansen i hvert 50 m hØydeintervall. 

Vinter, summer and net balanee in relation to the elevation, the 
area distribution and areal net balanee in eve ry 50 m height interval. 

HELLSTUGUBREEN 1967 

HØyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw Bs bs Bn bn 

m o.h. km2 106m3 m l/s km2 10 6m3 m l/s km2 10 6m3 m l/s km 2 

2100-2200 0.075 0.178 2.37 75 0.009 0.12 ~ +0.169 +2.25 +71 

2050-2100 0.291 0.678 2.33 7~ 0.036 0.12 ~ +0.6~2 +2.20 +69 

2000-2050 0.213 O.~O~ l. 90 60 0.080 0.37 12 +0.32~ +1. 53 +48 

1950-2000 0.392 0.717 1.83 58 0.1~7 0.37 12 +0.570 +1.46 +46 

1900-1950 0.610 0.985 1.61 51 0.381 0.62 19 +0.60~ +0.99 +31 

1850-1900 0.380 0.602 l. 59 50 0.332 0.87 2~ +0.270 +0.72 +23 

1800-1850 0.3~7 0.~85 1.~0 ~~ 0.383 +.10 3~ +0.102 +0.30 + 9 

1750-1800 0.1~~ 0.159 1.10 35 0.189 1.31 ~1 -0.030 -0.21 - 7 

1700-1750 0.141 0.1~6 l. O~ 33 0.19~ 1. 37 ~3 -0.0~8 -0.33 -10 

1650-1700 0.207 0.227 1.10 35 0.285 l. 37 ~3 -0.058 -0.27 - 8 

1600-1650 0.195 0.201 l. 03 33 0.317 1.62 51 -0.116 -0.59 -18 

1550-1600 0.198 0.153 0.77 2~ 0.365 l. 8~ 58 -0.212 -l. 07 -34 

1500-1550 0.125 0.054 0.~3 1~ 0.266 2.13 67 -0.212 -l. 70 -5~ 

1~50-1500 0.062 0.017 0.27 8 0.1~7 2.37 75 -0.130 -2.10 -66 

1~50-2200 3.380 5.006 1.~8 ~7 3.131 0.93 29 +1.875 +0.55 +18 
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Austre Memurubre 

I forbindels ., med generalplanleggingen for utnyttelsen av vas skraften i 

Midt- og Vest Jotunheimen er de hydrologiske undersøkelsene i området 

intensivert, og det ble våren 1967 satt i gang bremålinger på Austre 

Memurubre. 

Austre Memurubre er en sammensatt botnbre som omkranses av Memuru

tindene, Veotind og Styggebretind, alle topper hØyere enn 2100 m (fig. 34). 

Breen er sØrvendt og ligger i høydeintervallet 1640 m - 2200 m o. h. Breen 

dreneres aven rekke breelver som renner sammen i ett lØp ca. 1. 5 km neden-

Fig.34 Flyfoto av Austre Memurubre tatt 21. juli 1966. Dette året var 
materialbalansen negativ, og den temporære snøgrensen lå 
allerede i juli betydelig høyere enn likevekslinjen i 1967. 
(WiderØes Flyveselskap AlS). 
M å lestokk ca. 1 : 32 000 

Aerial photo of Austre Memurubre taken July 21, 1966. This 
year the mas s baIance was negative, and the temporary snow 
line was at this time higher than the equilibrium line in 1967. 
Scale approximately l: 32 000 
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for breen. Her er det installert en korttidslimnigraf (VM. 1698) som i 1967 

var i drift fra midten av juli og ut august måned. Nedenfor samlØpet med 

breelvene fra Vestre Memurubre er en provisorisk vannstands skala satt 

opp. Nær utløpet i Gjende registreres vassføringen i Memuruelva aven 

permanent limnigraf (VM. 1657). 

Nedenfor breen ble det satt opp en liten hytte hvor 3 sommerobservatører 

var stasjonert i tiden 29. juni-2. september. På breen ble det satt ut staker 

og målinger av materialbalansen ble påbegynt, og ved observasjonshytta ble 

det tatt dØgnlige meteorologiske observasjoner. Dessuten ble vann- og 

slamføringen i breelven undersøkt. Slamundersøkelsene behandles i et eget 

avsnitt i denne rapport (s. 70). 

AUSTRE MEMURUBRE 1967 
Position of stakes and pits 

Fig. 35 Oversiktskart over Austre Memurubre der beliggenheten av 
staker, sjakter, observasjonshytta og limnigrafen er avmerket. 

The location of stakes, pits, the observation hut and stream 
gauge on Austre Memurubre. 
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Austre Memurwe 1987 
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Fig. 36 Diagrammet viser nettobalansen ved stakene og breens arealfordeling. 

The diagram illustrates net balance at the stakes and the area 
distribution of the glacier. 

Materialhusltoldningen 

De første staker ble satt ut 29. juni, dette var imidlertid svært korte 

trestaker som ikke ble erstattet med tilstrekkelig lange og fast nedborete 

staker før 18. juli. Akkumulasjonen ble ikke målt. Etter hvert ble flere 

staker satt ut,og i løpet av sommeren var i alt 16 staker plassert på breen, 

disse ble målt regelmessig fram til 18. august (fig. 35). Arets akkumulasjon 

smeltet vekk bare helt nederst på bretungen og omkring brefallet opp mot 

Veotind. Akkumulasjonen må derfor ha vært liten i dette området. 

Siste måling ble foretatt 5. oktober 1967. Neste års akkumulasjon hadde da 

begynt over hele breen, og 6 staker ble gjenfunnet. 

Ved hjelp av de målinger som foreligger har nettobalansen kunnet beregnes 

ved 12 staker. Nederst på 'breen har det vært en minking på 1,2 m vann 

mens det 1950 m o. h. har vært en økning på ca. O, 5 m. Likevektslinjen 

ligger etter dette ca. 1800 m o. h. (fig. 36). 

Meteorologiske og hydrologiske observasjoner. 

Sky- og vindforhold. Også i Jotunheimen var det relativt mye skyet vær 

sommeren 1967. Mens sommerobservatø~ene var på breen (67 dager) var 

det bare 22 dager med halvskyet eller klarere vær, herav var det helt klart 
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2 dager. 17 dager var det helt overskyet eller tett t.ike pii observasjons stedet 

(fig. 37). Midlere skydekke i observasjonsperioden er beregnet til 7, 1. Vind

styrken ble ikke observert. Vinden bUste i det alt vesentlige fra nordlig 

kant, dette tyder pii at vindforholdene pii observasjonsstedet domineres av 

brevind fra Austre Memurubre. 

Temperaturforhold. Temperaturen ble registrert utenfor observasjonshytta 

i tiden 11/7 -2/9. HØyeste dØgnmiddeltemperatur hadde man 23. august da 

det var 10.4 °e. Laveste døgnmiddeltemperatur, 2, O °e, ble observert 

19. august. I august var miinedsmiddeltemperaturen 6. 2 °e. 

AUSTRE MEMURUBRE 1967 
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Fig. 37 Resultatene av de daglige meteorologiske observasjonene ved 
observasjonshytta og beregnet dØgnavløp i breelva. 

The meteorological observations at Austre Memurubre, and 
computed daily discharge in the glacier river. 
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Nedbørforhold. DØgnlig nedbØr ble målt utenfor observasjonshytta. NedbØr

mengdene var I;ltort sett små,og i observasjonstiden (29/6-2/9) var det 

31 dager uten nedbør. Det falt i alt 292 mm nedbør. Av dette falt 134 mm 

på 3 døgn, og døgnlig nedbør var ellers sjelden større enn 10 mm (fig. 37). 

For å få et inntrykk av nedbørfordelingen i området ble det satt ut i alt 12 

p1uviusmå1ere. Ikke alle målerne sto ute hele observasjonsperioden, og 

noe nedbør falt som snØ i de hØyestliggende deler av området, slik at 

observasjons rekken er ikke fullstendig. I observasjonstiden var det 

4 avgrensete nedbørperioder, l) 19. -21. juli, 2) 24. -27. juli. 

3) 30. juli-4. august og 4) 10. -18. august. I disse periodene er nedbØr

hØydene på hvert målested beregnet (fig. 38). Det ser ut til å være små 

variasjoner i nedbøren fra sted til sted i samme periode. De eksisterende 

målinger gir forelØpig ikke grunnlag for noen videre bearbeiding. 

AUSTRE MEMURUBRE 
Precipitation measurements 1967 

111 
Hul 

Mlan arlltvnelric value 
mm 

:~~ 
'0.8-'8.1 
0.7- .... 
4.7-27.7 

'8,7-2'.7 

30 precipilaUon gaug. no. 

Fig. 38 Beliggenheten av nedbørrnålere på Austre Memurubre. og 
observerte nedbØrhøyder i 4 perioder. 

The location of precipitation gauges on Austre Memurubre. 
and observed precipitation during 4 periods. 
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Hydrologiske målinger. Avløpet fra Austre Memurubre ble registrert av 

en limnigraf nedenfor samløpet av alle breelvene, og dØgnlig avløp her er 

gjengitt i fig. 37. AvlØpet er korrelert med de meteorologiske faktorer på 

tilsvarende måte som det ble gjort for noen felt i 1966. Dette er behandlet 

i eget avsnitt i foreliggende rapport. Videre er vannføringskurven for 

limnigrafen målt og det er foretatt slamundersøkelser i breelvene fra 

Austre og Vestre Memurubre (se s 

Gråsubreen 

Materialhusholdningen 

Vinterbalanse. Da balansen ble målt 5. juni 1967 var det snØvær og altså 

fremdeles akkumulasjon på breen. Sonderingsforholdene var relativt gode, 

og det ble foretatt 95 sonderinger langs 10 km sonderingsprofiler 

(40 sond. /km'). 6 staker ble gjenfunnet. Det var tørr snØ overalt og snØprØve 

ble tatt ved st. 14 (fig. 39). Etter meteorologiske data å dØmme var det 

bare små mengder akkumulasjon etter 5. juni. Balansen 5. juni er derfor 
6 

betraktet som <1rets vinterbalanse (fig. 40),og er beregnet til 3,5. 10 m3 

vann eller 1,45 m (44 1/s km') jevnt fordelt over hele breen. 

2250 

GRÅSUBREEN 1967 
Position of stakes, pits and sounding 
• stake profiles 
• pit 

-sounding profile 

Fig.39 

\ 
N 

Beliggenheten av staker, 
sjakter og sonderingsprofiler. 

The location of stakes, pits 
and sounding profiles. 

GRASUBREEN 1967 
Accumulation 
in cm of water equiva lent 

t:?/?/J 25-50 

_$~~:i:o 
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>'75 \ 

Fig. 40 Kart som viser 
vinterbalansen 1967. 

Map of the winter 
balanee 1967. 
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Sommerbalanse. Hele sommersesongen var avbrutt av kortere perioder 

med akkumulasjon, men det foreligger ingen direkte målinger av denne. 

Stakene ble målt 25. juli, 25. august og siste gang 8. oktober. Da hadde 

akkumulasjonen begynt over hele breen. Etter 25. august hadde sommer

balansen økt med mellom O og 10 cm vann. 

6 
Sommerbalans en er i alt beregnet til 1,8 • 10m3 vann (O, 74 m eller 23 1/ s km2). 

Nettobalanse. Bare på steder med særskilt liten akkumulasjon kom breisen 

til syne, og nettobalansen var positiv i alle høydeintervall (fig. 41). I alt 

økte breens masserned 1,7. 106m3 vann eller 0,71 m (21 lis km2). Likeveks

linjen lå betydelig lavere enn breens nedre del. Det er vanskelig å foreta 

noen pålitelig ekstrapolasjon av likevektslinjens hØyde på grunnlag av årets 

materialbalansekurve da denne er meget steil. Skal man likevel forsøke 

dette, antydes likevektslinjens høyde til å være omkring 1700 m o. h. 

Gråsubreen 1967 

mo.sl 
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2100 --
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-I 
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2250-2260 0.007 

2200-2250 0.129 

2150-2200 0.274 

2100-2150 0.362 

2050-2100 0.385 

2000-2050 0.456 

1950-2000 0.478 

1900-1950 0.209 

1850-1900 0.086 

1850-2260 2.386 

Fig.41 

Variasjonene av vinter -, sommer - og 
nettobalans en med høyden over havet, 
breens arealfordeling og arealverdier av 
nettobalansen i hvert 50 m høydeintervall. 

Winter, summer, and net balanee in relation 
to the elevation, the area distribution and 

2 m wal.r I!qul"al.nt l t bl' 5 Oh' h . l 
O.S-IO·m' wal., bala", area ne a ance In every m elg t Interva. 

GRASUBREEN 1967 

Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

Bw bw Bs b s Bn b n 

10 6m3 m Ils km2 10 6m3 m Ils km2 10 6m3 m Ils km2 
----

0.013 l. 86 59 0.004 0.62 20 +0.009 +1.24 +39 

0.200 l. 55 47 0.081 0.62 20 +0.119 +0.93 +27 

0.408 1.49 47 0.171 0.62 20 +0.237 +0.87 +27 

0.439 l. 22 38 0.226 0.62 20 +0.213 +0.60 +18 

0.563 1.46 46 0.241 0.62 20 +0.322 +0.84 +26 

0.613 l. 34 42 0.352 0.77 24 +0.261 +0.57 +18 

0.728 l. 52 48 0.419 0.87 27 +0.309 +0.65 +21 

0.350 1.67 53 0.193 0.92 29 +0.157 +0.75 +24 

0.157 l. 83 58 0.097 1.12 35 +0.060 +0.71 +23 
._-----r--- -- r--- -

3.471 1.45 46 l. 784 0.74 23 +1.687 +0.71 +23 
--
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Blåisen 

Materialhusholdningen 

Vinterbalanse. Ved inspeksjon på Blåisen i midten av desember 1966 

hadde det kommet mellom l m og 2 m snØ, 3 staker hadde snØdd ned. 

Balansen ble målt 20. mai under gode værforhold. Snødypet varierte mellom 

2, O m og 2, 5 m over stØrstedelen av breen og sonderingsforholdene var 

meget gode. Det ble tatt 74 sonderinger langs 12 km sonderingsprofiler 

(34 sond. Ikm2) og snØprØver ble tatt 2 steder (fig. 42). Ablasjonen hadde 

ennå ikke begynt. Akkumulasjonen etter 20. mai er beregnet til 3 cm 

vann over hele breen på grunnlag av meteorologiske observasjoner fra 

Riksgr:tnsen. 

Vinterbalansen er i alt beregnet til 3, O· 106m! vann eller l, 38 m (44 Ils km2) 

jevnt fordelt over hele breen. Akkumulasjonsfordelingen er gjengitt i 

fig. 43. 

Sommerbalanse. Ablasjonen var relativt stor på Blåisen dette året, og 

årets akkumulasjon smeltet vekk over stØrstedelen av breen. Ved siste 

ablasjonsmåling, 24. oktober 1967, hadde neste års akkumulasjon begynt 

over alt. 

BLÅISEN 1967 
Position of stakes, pits 
and sounding profiles . 

BLÅ ISEN 1967 

• stake 
• pit 

-sounding profile 

• N 

Fig. 42 Beliggenheten av staker, 
sjakter og sonderingsprofiler. 

The location of stakes, pits 
and sounding profiles. 

Fig.43 Kart som viser 
vinterbalansen 1967. 

Map of the winter 
balanse 1967. 

.150<115 

.>175 



- 53 -

I alt er sommerbalansen beregnet til 5, l • l 06m3 vann som tilsvarer 2,37 m 

(75 1/ s km') jevnt fordelt over hele breen. 

Nettobalans e. Nettobalansen på Blåisen var negativ dette året, og i alt 

minket breens mas se med 2, l . 106m3 (O, 98 m eller 31 1/ s km'). De kvanti

tative resultater fremgår av tabellen nedenfor. Likevekslinjen lå 1175 m o. h. 

{fig. 44). 

ma.s). 

- 3 
-1,2 

Blåisen 1967 

J-----jI--i-LJ44W~$t;4---+-h~:_1_ D 0.2 km' 
glaeier area 

-2 -1 

-0,8 -0,4 
l 

0,4 
2 

0,8 
3 m water equlvolent 

1,2 . 10' m3 water baIene. 

Fig.44 Variasjonene av vinter-, sommer- og nettobalanse med hØyden 
over havet, breens arealfordeling og arealverdier av netto
balansen i hvert 50 m høydeintervall. 

Winter, summer, and net balanee in relation to the elevation, 
the area distribution and areal net balanee in every 50 m height 
interval. 

BLAISEN 1967 

HØyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw Bs bs Bn bn 

m o.h. km 2 10 6m3 1/5 km 2 10 6m3 1/5 km 2 10 6m3 1/5 km 2 m m m 

1150-1200 0.040 0.075 1. 88 60 0.075 1. 88 60 0.000 0.00 - O 

1100-1150 0.237 0.406 1.71 54 0.475 2.00 63 -0.069 0.29 - 9 

1050-110C 0.661 0.992 1. 50 48 1.459 2.21 70 -0.467 0.71 -22 

1000-1050 0.653 0.857 1.31 42 1. 597 2.45 78 -0.740 1.14 -36 

950-1000 0.421 0.486 1.15 37 1. 032 2.45 78 -0.546 1. 30 -41 

900- 950 0.152 0.173 1.14 36 0.430 2.83 90 -0.259 1. 69 -54 

850- 900 0.020 0.022 1.15 36 0.065 3.25 108 -0.042 2.10 -66 

850-1200 2.184 3.011 1. 38 44 5.133 2.35 75 -2.121 0.97 -31 

Stor steinsfjellbreen 

På Storsteinsfjellbreen er materialhusholdningen målt, og det er foretatt 

daglige meteorologiske observasjoner stØrstedelen av sommersesongen. 

Temperatur- og nedbØrfordelingen i feltet er dessuten undersøkt. Da 

limnigrafen var i ustand hele sommeren foreligger det ikke avløpsmålinger 

fra feltet i år. 
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I tiden 27. juni til 1. september var to observatører stasjonert på breen. 

Foruten å ta seg av målingene på Storsteinsfjellbreen skulle disse etterse 

stakene på Blåisen og Cainhavarre med jevne mellomrom. 

Materialhusholdningen 

Vinterbalanse. 1. desember 1966 hadde det kommet mellom l m og 2 m 

snØ på breen. Alle stakene var da intakt. Balansen ble målt i tiden 

21. - 24. mai under gode værforhold. Sommeroverflaten var tydelig overalt 

og det ble foretatt 190 sonderinger langs 30 km sonderingsprofiler 

(31 sond./km2). SnøprØver ble tatt i sjakter ved stakene 2 og 18 (fig. 45). 

Helt nederst på bretungen var snØen våt og her hadde ablasjonen begynt. 

Alle staker unntatt nr. 2 ble funnet. 

På grunnlag av meteorologiske observasjoner fra Riksgr::tnsen er akkumu

lasjonen etter 24. mai anslått til 3 cm vann for områdene under 1300 m o. h. 

og til 7 cm vann hØyere oppe på breen. Vinterbalansen er i alt beregnet til 

8,4· l 06ffi3 vann som i middel tilsvarer l, 37m eller 43 Ils km'. Akkumula

sjonsmønstret (fig. 46) er stort sett det samme som i 1966 og vinterbalansen 

øker med stigende høyde over havet. 

STORSTEINSFJELLBREEN 1967 
Position ol stakes, pits and sounding proliles 
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Fig.45 Beliggenheten av staker, 
sjakter og sonderingsprofiler. 

The location of stakes, pits 
and sounding profiles. 

STORSTEINSFJELLBREEN 1967 
ACCUMULATION in cm ol water equivalent 

Fig.46 Kart som viser 
vinterbalansen 1967. 

Map of the winter 
balanse 1967. 
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Stomeinsfjellbreen 1967 
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Fig.47 Variasjonene med hØyden over havet av vinter-, sommer- og 
nettobalanse, breens arealfordeling og nettobalansen i hvert 
50 m hØydeintervall. 

The variations of summer, winter and net balance, the area 
distribution and areal net balanee in every 50 m height interval. 

HØyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 
intervall S Bw bw Bs bs Bn bn 

m o.h. km2 10 6m3 m lIs km2 106m3 m lIs km 2 10 6m3 m lIs 

1800-1850 0.022 0.041 l. 87 59 0.019 0.87 27 +0.022 +1. 00 +32 

1750-1800 0.041 0.077 l. 87 59 0.036 0.87 27 +0.041 +1. 00 +32 

1700-1750 0.134 0.244 l. 82 57 0.118 0.87 27 +0.126 +0.95 +30 

1650-1700 0.173 0.307 l. 78 56 0.151 0.87 27 +0.156 +0.91 +29 

1600-1650 0.174 0.291 1.67 53 0.196 1.12 35 +0.095 +0.55 +18 

1550-1600 0.208 0.361 l. 74 55 0.234 1.12 35 +0.127 +0.62 +20 

1500-1550 0.357 0.536 l. 50 47 0.490 1. 37 43 +0.046 +0.13 + 4 

1450-1500 0.484, 0.733 l. 51 48 0.664 1. 37 43 +0.069 +0.14 + 5 
1400-1450 0.898 1. 279 1.42 45 1.459 1.62 51 -0.180 -0.20 - 6 
1350-1400 l. 032 1.461 1.41 44 1.677 1.62 51 -0.216 -0.21 - 7 

1300-1350 0.674 0.961 1.43 45 1.140 1.69 53 -0.179 -0.26 - 8 

1250-1300 0.743 0.854 1.15 36 l. 551 2.09 66 -0.697 -0.94 -30 
1200-1250 0.379 0.411 l. 08 34 0.852 2.25 71 -0.441 -1.17 -37 

1150-1200 0.300 0.303 l. Ol 32 0.700 2.33 74 -0.400 -1. 32 -42 

1100-1150 0.215 0.219 l. 02 32 0.592 2.75 87 -0.373 -1. 73 -54 

1050-1100 0.120 0.134 1.12 35 0.370 3.08 97 -0.236 -1. 96 -62 
1000-1050 0.080 0.083 l. 04 33 0.278 3.48 110 -0.195 -2.44 -77 

950-1000 0.061 0.057 0.93 29 0.229 3.75 118 -O .172 -2.82 -89 

920- 950 0.025 0.022 0.88 28 0.093 3.72 117 -0.071 -2.84 -89 

920-1850 6.120 8.374 1. 37 43 10.849 1. 77 56 -2.475 -0.40 -13 

km 2 
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Sommerbalanse. Da sommerobservatørene kom til Storsteinfjell 27. juni 

hadde ablasjonen begynt Over hele breen, avrenningen fra breens hØyeste 

partier var imidlertid liten. Stakene ble målt ca. hver 5. dag hele sommeren. 

Fr.am til 1. september var det sommerakkumulasjon i 3 perioder, 10. -17. juli, 

21. -24. juli og 4. -7. august. På grunnlag av målinger ved stakene er sommer

akkumulasjonen funnet å være mellom O cm og 35 cm vann, og er i alt beregnet 

til O, 8. 106m3• Dette tilsvarer 13 cm vann jevnt fordelt over hele breen. 

Siste ablasjonsmåling ble foretatt 21. oktober og det hadde da kommet ca. 1/2 m 

snØ Over hele breen. 

6 
Sommerbalansen er i alt beregnet til 10, 9· 10m3 vann eller 1, 77 m (56 1/ s km2). 

Dette er noe mindre enn i 1966 da sommerbalansen var l, 88 m. 

Nettobalanse. På Storsteinsfjell var nettobalansen negativ i 1967, og i alt 

minket breens masse med 2, 5· 106m3 vann eller i middel O, 40 m (13 1/ s km2). 

Likevektslinjen lå 1450 m o. h. (fig. 47). 

Meteorologiske observasjoner og beregninger 

Sky- og vindforhold. Skydekket ble observert daglig ved observasjonshytta 

i tiden 27/7 -31/8. De dagene observatørene arbeidet på andre steder enn 

Storsteinsfjellbreen er observasjoner fra disse stedene anvendt. Det var 

mye skyet vær, av 66 dager var det bare 25 dager med halv skyet eller 

klarere vær, 5 dager var det helt klart og 25 dager var det helt overskyet 

eller tett tåke på observasjonsstedet (fig. 48). Gjennomsnittlig skydekke 

i observasjonsperioden var 6,9. 

Vindretningen varierte mye, men den fremherskende vindretning var vestlig 

som i 1966. DØgnlig middelvindstyrke lå stØrstedelen av tiden mellom 

2 m/ s og 5 m/ s. Midlere vindstyrke i hele observasjonsperioden var 4,2 m/ s. 

Temperaturforhold. Temperaturen ble registrert ved observasjonshytta 

som ligger 980 m o. h. (kurve l), i samme hØyde på bretungen (kurve 2) 

og ved stake 19 som står 138 O m o. h. (kurve 3). 

Temperaturgangen er temmelig ensartet på de tre stedene, og som i tidligere 

år er temperaturen hele tiden lavere på bretungen enn ved observasjonshytta. 

I juli var månedsmiddeltemperaturen 6,4 °c ved hytta og 5,6 °c på bre

tungen, i august henholdsvis 8, l °c og 7, O °C. I middel var altså temperatur

forskjellen mellom observasjonshytta og bretungen O, 8 °c i juli og l, 1 °c 
i august. På breplatået var middeltemperaturen 4, O °c i august. HØyeste 
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døgnmiddeltemperatur ble meUt 4. august ved observasjonshytta, den var 

13,8 o e. På breen var temperaturen hØyest 3. august og det var da 12,4 °e 

på bretungen og 8, 7 °e på breplatået. De laveste dØgnmiddeltern.peraturer 

var O, 9 °e (7/8) ved hytta, O, 8 o e {7/8} på bretungen, og -4, 6 °e (1/7) på 

breplatået. Tern.peraturgradienten var O, 54 °e/l 00 rn. rn.ellorn. Riksgransen 

og observasjonshytta i juli og 0,37 °e/l 00 rn. i august. I høydeintervallet 

98 O rn.-138 O rn. på breen var tern.peraturgradienten høyere, i august 

O, 73 °e/IOO rn.. 

Nedbørforhold. Nedbørfordelingen i feltet ble forsøkt undersøkt ved at 

4 O pluviusrn.ålere ble satt ut, av dis se sto 13 på bar rn.ark (fig. 49). Målerne 

ble irn.idlertid ikke tørn.t ofte nok og heller ikke ble alle rn.ålerne tørn.t 

STORSTEINSFJELL 1967 
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Fig.48 Diagrarn.rn.et viser daglig skydekke, vindstyrke, dØgnnedbør og 
dØgnrn.iddeltern.peratur ved observasjonshytta (kurve l), og 
dØgnrn.iddeltemperaturer på bretungen (kurve 2) og på breplatået 
(kurve 3). 

The diagram illustrates daily mean cloudines s, wind velocity, 
precipitation and air temperature at the observation hut 
(curve l), daily mean temperature at the glaeier tongue (curve 2) 
and on the glacier plateau (curve 3). 
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Fig.49 Beliggenheten av nedbørmålere på Storsteinsfjellbreen 1967, 
samt de målte nedbØrhØyder i 4 perioder. 

The location of precipitation gauges on Storsteinsfjellbreen 1967, 
and the observed precipitation during 4 periods. 
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samtidig eller i løpet av samme tørre periode. M~lerne p~ breen har 

dessuten veltet flere ganger til tross for relativt moderate vindforhold. 

Tidvis falt nedbøren som snØ og m~linger mangler da av den grunn. Dette 

har ført til at nedbørfordelingen bare har kunnet settes opp i 2 perioder, 

l) 30. juni-6. juli og 2) 10. -21. august. I hovedtrekkene er nedbørfordelingen 

ensartet i de to periodene, og nedbøren øker rned stigende høyde over havet. 

Variasjonene er størst i den siste perioden da nedbøren øker fra 13 mm i 

omr~det omkring limnigrafen til mere enn 40 mm p~ breens øverste partier. 

I den første perioden varierer nedbøren mellom 14 mm og ca. 25 mm. 

Begge periodene er tilfredsstillende avgrenset lokalt og derved for en 

vurdering av nedbØrfordelingen i feltet. Bare den siste perioden er 

imidlertid s~ avgrenset at man kan foreta sammenlikninger med nedbØren 

på omkringliggende stasjoner. 

I denne perioden er middelnedbøren i feitet (p) sammenliknet med 

nedbøren m~lt p~ stasjonene Ankenes (PA)' Narvik (PN ), Skjomen (PS), 

Riksgr~nsen (PR), med middelnedbøren fra Ankenes, Narvik og Skjomen 

{pl = + (PA + P N + PS)) og med middelnedbøren fra Narvik, Skjomen og 

Riksgr~nsen (pl I = -} (PN + Ps + PR» etter tilsvarende mønster som 

tidligere ~r. Resultatene fremg~r av tabellen nedenfor. 

p p p p p p 
Anmerkn. PA PN Ps PR pl pl I 

1967 0.83 0.79 1. 07 0.85 0.88 0.89 
I 

l periode 

1966 0.94 0.83 1. 66 0.97 1. 02 1.04 2 perioder st.avvik 0.25 0.10 0.23 0.17 0.09 O • 05 

1965 1.05 1.05 1.03 0.86 1. 00 0.93 4 perioder st.avvik 0.27 0.19 0.16 0.15 0.16 0.11 

1965-1967 0.97 0.96 1. 22 0.89 0.99 0.96 7 perioder st.avvik 0.15 0.11 0.18 O . 09 0.09 0.06 

Det er god overensstemmelse mellom resultatene fra ~r til ~r, og sommer

nedbøren ser ut til ~ være av samme størrelsesorden i brefeltet som p~ 

meteorologiske stasjoner i omegnen. 
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Cainhavarre 

Materialhusholdningen 

Vinterbalanse. Da breen ble besøkt i desember 1966 var det kommet vel 

l m snØ over hele breen. Ved akkumulasjonsmålingen 19. mai var snødypet 

mellom 3 m og 4 m de fleste steder. Det ble tatt 30 sonderinger langs 

4 km sonderingsprofiler (44 sond. /km<), og prØve av snØens vannverdi ble 

tatt ett sted (fig. 50). Ablasjonen hadde ikke begynt. Akkumulasjonen etter 

19. mai er beregnet til 6 cm vann på hele breen ved hjelp av meteorologiske 

data fra Riksgr:tnsen. Vinterbalansen (fig. 51) er i alt beregnet til 
6 

1,1 . 10m3 vann (1,63 m eller 50 1/s km2). 

Sommerbalanse. Ablasjonen var relativt stor også på Cainhavarre, og på 

samme måte som tidligere år varierer ablasjonen lite med høyden over 

havet nedenfor ca. 1400 m. Over dette nivå avtar ablasjonen raskt med 

stigende høyde (fig. 52). 

Siste stake måling ble foretatt 30. oktober 1967 og akkumulasjonen hadde da 

begynt over hele breen. Sommerbalansen er i alt beregnet til l, 2. 106m3 

vann (It 83 m eller 56 1/s km2). 

CAINHAVARRE 
Positiotl of stakes. pils and sounding profiles 

1967 

1250 

o 500 Ill' 

Fig. 50 Beliggenheten av staker, 
sjakter og sonderingsprofiler. 

The location of stakes, pits 
and sounding profiles. 

CAINHAVARRE 
ACCUMULATION 1967 

in cm of water equivalent 

[]]l] 100-125 

1]8] 125-150 

III 150-175 

.175-200 

• >200 

o 500m 

j 
N 

1250 

Fig. 51 Kart som viser 
vinterbalansen 1967. 

Map of the winter 
balanee 1967. 
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Cainhavarre 1967 
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Fig. 52 Variasjonene av vinter-, somm.er- og nettobalanse m.ed hØyden 
Over havet, breens arealfordeUl'lg og arealverdier av netto
balansen i hvert 50 m hØydeintervall. 

Winter. sum.m.er and net balanee in relation to the elevation, the 
area distribution and areal net balanee in eve ry 50 m height 
interval. 

CAINHAVARRE 1967 

HØyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 

intervall S Bw bw Bs bs Bn bn 

m o.h. km2 10 6m3 m l/s km2 10 6m3 l/s km 2 10 6m3 l/s km2 m m 

1500-1540 0.087 0.141 1. 62 51 0.098 1.13 36 +0.043 +0.49 +15 

1450-1500 0.143 0.231 1.62 51 0.211 1.48 47 +0.020 +0.14 + 4 

1400-1450 0.135 0.228 1. 69 53 0.253 1. 87 59 -0.025 -0.20 - 6 

1350-1400 0.125 0.184 1.47 46 0.260 2.08 66 -0.076 -0.61 -20 

1300-1350 0.088 0.151 1.72 54 
1 0 • 183 2.08 66 -0.032 -0.36 -12 

1250-1300 0.074 0.123 1. 66 52 0.154 2.08 66 -0.031 -0.42 -14 

1210-1250 0.031 0.052 1.68 53 0.064 2.06 65 -0.012 -0.38 -12 

1210-1540 0.683 1.110 1. 63 51 1. 223 1. 79 57 -0.113 -O .16 - 5 

Nettobalanse. Da som.m.erbalansen var større enn vinterbalansen ble års

balansen negativ i 1967 (se tabellen ovenfor). I alt m.inket breen m.ed 

O, l . l o 6m3 vann som her tilsvarer 20 cm. eller 6 lis km' jevnt fordelt over 

hele breen. Likevektslinjen lå 1450 m. o. h. 

En sam.m.enlikning av materialhusholdningen på de enkelte breene 

Materialhusholdningen er i 1967 av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 

m.ålt på 8 breer i Sør-Norge (Alfotbreen, Folgefonni, Tunsbergdalsbreen, 

Nigardsbreen, Vesledalsbreen, Hardangerjøkulen, Hellstugubreen og 

Gråsubreen) og 3 breer i Nord-Norge (Blåisen, Storsteinsfjellbreen og 

Cainhavarre). Alle disse undersøkelsene, unntatt de på HardangerjØkulen, 

som. er overlatt til Norsk Polarinstitutt, ble utført av Hydrologisk avdelings 
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brekontor. I denne sammenlikningen er dessuten mllingene pl Storbreen 

og Store Suphellebre, som hØrer inn under Polarinstituttets egne under

søkelser, og mllingene pl Storgltt.ciaren i Kebnekaise, som foretas av 

Stockholm Universitet, tatt med. En oversikt over resultatene er vist i 

tabellen s. 63. 

For Gråsubreen er det ikke angitt noen likevektslinje da nettobalansen var 

positiv Over hele breen, og kurven ikke gir grunnlag for noen pllitelig 

ekstrapolasjon. På liknende mlte som tidligere lr er materialomsetningen 

på de enkelte breene sammenliknet innbyrdes, i Sør-Norge sett i relasjon 

til den hØyde likevekslinjen ville ha et lr breene er i likevekt (average 

equilibrium line) og i Nord-Norge sett i relasjon til glasiasjonsgrensens 

hØyde. 

MASS EXCHANGE ON GLACIERS IN SOUTHERN NORWAY 1967 
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Fig. 53 Materialomsetningen på de undersøkte breene i SØr -Norge. Et 
profil er lagt fra Alfotbreen til Gråsubreen, og de øvrige breer 
er plas s ert i forhold til likevektslinjens hØyde et lr breene er 
i likevekt. 

The mass exchange on glaciers in southern Norway. The glaciers 
are placed on a profile from Alfotbreen til Gråsubreen according 
to the height of the equilibrium line calculated for steady state 
c onditions on the glacier s. 

- ----------
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Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Ile ttoba lanse 

Bw bw Bs bs an bn 
km 2 10 6m3 l/s km 2 

10 6m3 l/s km2 10 6m3 l/s km2 m m m 

4.76 21. 20 4.46 141 15.09 3.18 100 + 6.11 +1. 28 

19.74 70.85 3.59 113 44.04 2.23 70 +26.81 +1. 36 

Il. 99 32.58 2.72 86 18.04 l. 50 47 +14.54' +1. 22 

43.77 144.86 3.31 104 66.37 l. 52 48 +78.49 +1. 79 

40.86 139.19 3.4 O 107 50.75 1. 24 39 +88.44 +2.16 

4.22 8.71 2.06 65 7.24 1.71 54 + 1.48 +0.35 

17.62 42.80 2.44 77 21. 98 1. 25 40 +20.82 +1.19 

5.45 10.30 1.89 60 6.38 1.17 37 + 3.92 +0.72 

3.38 5.01 1.48 47 3.13 0.93 29 + 1. 88 +0.55 

2.39 3.47 1.45 46 1. 78 0.74 23 + 1. 69 +0.71 

2.18 3.01 l. 38 44 5.13 2.35 75 - 2.12 -0.97 

6.12 8.37 l. 37 43 10.85 1. 77 56 - 2.47 -0.40 

0.68 1.11 1.63 51 l. 22 l. 79 57 - 0.11 -O .16 

3.08 4.19 l. 36 43 4.89 l. 59 50 - 0.69 -0.23 

o Equilibrium --+---------i--------:r· --t-----------,t--
//'" 

+ 1963 / 

• 1904 / 

ø 1965 .......... {/ 
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Fig. 54 Diagrammet viser forholdet mellom vinter- og sommerbalanse 
sett i relasjon til forholdene når breene er i likevekt og har 
"normal" materialomsetning. A = Alfotbreen. F = Folgefonni. 
T = Tunsbergdalsbreen. N = Nigardsbreen. Su = Store Supphelle
bre. V = Vesledalsbreen. Ha = Hardangerjøkulen. S = Storbreen. 
He = Hellstugubreen. G = Gråsubreen. 

The relation between winter and summer balanee for severaI 
years compared with "normal" winter and SUITlITler balance. 
i. e. as calculated for steady state conditions on the glaeiers. 
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Forholdene i Sør-Norge illustreres av fig. 53 som viser hvordan material

omsetningen stort sett synker fra de maritime områder i vest til de 

utpreget kontinentale strøk i øst-Jotunheimen. På alle de undersøkte 

breene i SØr -Norge var det en betydelig positiv nettobalanse i 1967 og 

dette skyldes i første rekke unormal stor vinterbalanse. 

Meteorologisk Institutt har som tidligere år utarbeidet spesielle akkumula

sjonskart for breområdene i nivåene 1600 m og 2000 m for hele akkumula

sjons ses ongen. Kartene er utarbeidet på tilsvarende måte som de regulære 

snøakkumuleringskart, falt nedbØr fra akkumulasjonens begynnelse er 

altså angitt i prosent av normal nedbør i en beregnet normal akkumulasjons

sesong. Kartene viser for alle steder i SØr-Norge større akkumulasjon 

enn normalt. I 1600 m-nivået angir kartene en akkumulasjon på 160 % 
for Folgefonni, ca. 150 '10 for Jostedalsbreen, ca. 13 O % for Hardangerjøkulen, 

og ca. 140 % for Jotunheimen. 2000 m o. h. er akkumulasjonen på 

Hardanger jØkulen også 13 O '10 av normalt, på Jostedalsbreen 13 O '10 og i 

Jotunheimen 150 %. 

Sommerbalansen utgjorde på Nigardsbreen 37 %, og på Vesledalsbreen 

83 % av vinterbalansen, de Øvrige stedene var dette forholdet mellom 

51 '10 og 71 %. At maksimum- og minimumverdiene finnes på så nærliggende 

breer som Nigardsbreen og Vesledalsbreen kan skyldes flere forhold. 

Med de værforhold som rådet i 1967, med en ekstremt lang vintersesong 

i de hØyere nivåer og tilsvarende kort sommersesong, vil forskjellig areal

fordeling gi større variasjon i nettobalansen enn når overgangen fra 

akkumulasjon til ablasjon skjer omtrent samtidig i alle aktuelle nivåer. 

På Nigardsbreen ligger 77 % av arealet hØyere enn 1500 m mens bare 37 % 
av Vesledalsbreen ligger så hØYt. Arsaken til den store variasjon i netto

balansen disse stedene er først og fremst at akkumulasjonen øker betydelig 

med hØyden over havet overfor likevektslinjen på Nigardsbreen. m~n dette 

gjelder bare de første 100 hØydemetere ovenfor likevekslinjen på Vesledals

breen (fig. 56). Det er imidlertid ikke mulig å si noe bestemt om dette på 

grunnlag av bare ett års målinger. De beregninger som er gjort av LiestØi 

om høyden av den gjennomsnittlige likevekslinjen tyder på at denne har stor 

gradient i området omkring Jostedalsbreen (Østrem og LiestØi 1964, se. 326). 

Man skal derfor slett ikke se bort fra at de glasiologiske forhold her varierer 

mye over korte avstander, og sannsynligvis ekstra mye ved overgangen fra 

nordvest- til sydØstsiden av breen. At resultatene fra Tunsbergdalsbreen 

er av samme størrelsesorden som de fra Nigardsbreen styrker denne 

antakelsen. 
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MASS EXCHANGE ON GLACIERS IN NORTHERN SCANDINAVIA 1967 
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Fig. 55 Vinter- og sommer~alanse på de undersøkte breene i Nord
Skandinavia. Et profil er lagt over Storsteinsfjellbreen normalt 
på isoglasihypsene, og de øvrige breene er plassert i forhold til 
glasiasjonsgrensens hØyde over havet. 

Winter and summer balanee on glaeiers in northern Scandinavia. 
The glaeiers are placed on a profile crossing Storsteinsfjellbreen 
and perpendicular to the isoglacihypses according to the height 
of the glaciation limit. 

De øvrige resultater fØlger det mønster man har fra tidligere år, bortsett 

fra at vinterbalansen på Gråsubreen er noe større. Dette har sin forklaring 

i at vintersesongen var ekstremt lang så hØyt over havet som Gråsubreen 

ligger. Snøakkumulasjonskartet viser som ovenfor nevnt 150 10 av normal 

akkumulasjon i 2000 m-nivået i Jotunheimen. Bare i Jotunheimen økte den 

relative akkumulasjonen (i forhold til normalt) med stigende hØyde over 

havet. Betraktes den regionale akkumulasjonsfordeling i 1967 i forhold 

til den normale (se snøakkumuleringskart 30. april 1967, 1200 m o. h.) 

økte akkumulasjonen i 1967 mot øst og hadde et maksimum i øst-Jotunheimen. 

Disse forhold resulterte i uvanlig stor positiv nettobalanse på den kontinentale 

Gråsubreen. 

Ser man på likevekslinjens hØyde i 1967 ligger denne alle steder lavere 

enn når breen er i likevekt. Likevektslinjens høyde varierer også mye for 

de forskjellige delene av Nigardsbreen, fra 1160 m på Tunsbergdalsbreen 

til 1400 m på Nigardsbreen. På Gråsubreen ligger den lavere enn breen, 

og da ekstrapolasjon her vil være meget usikker er ingen likevektslinje angitt. 

I fig. 54 er materialomsetningen i 1967 sammenliknet med resultatene fra 

tidligere år, og med en beregnet "normal" materialomsetning et år breene 
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Nei balanee diagrams 1967 
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Fig.56 Nettobalansekurvene for 1967 

Net balanee curves for 1967 

er i likevekt. Diagrammet er utarbeidet av O. Liestøl. Det fremgår også 

her at vinterbalansen var betydelig større en normalt og sommerbalansen 

mindre enn normalt på alle breene. Sammenliknes resultatene innbyrdes 

så er også i år vinterbalansen relativt stor på Nigardsbreen, det har 

imidlertid vært tilfelle alle de år undersøkelser har pågått. Videre er 

resultatene fra Vesledalsbreen noe avvikende fra de øvrige; hvorvidt dette 

er systematisk, slik som det ser ut til å være på Nigardsbreen. er det 

nødvendig med flere års undersøkelser for å kunne avgjøre. 

I Nord-Norge er materialomsetningen sett i relasjon til glasiasjonsgrensens 

høyde (fig. 55). Alle de undersØkte breene i Skjornenornrådet minket også 

dette året. Akkumulasjonen var i fØlge Meteorologisk Institutt' s snøakkumu

lasjonskart i underkant av det normale. Ablasjonen begynte forholdsvis 

tidlig, og bortsett fra kortere perioder med sommerakkumulasjon var 

ablasjonshastigheten forholdsvis jevn gjennom hele sommersesongen. 

Sommerbalansen var alle steder noe mindre enn året før, men likevel ble 

altså nettobalansen negativ. Likevekslinjens hØyde stiger innover i landet 

som vanlig. 

I fig. 56 er nettobalansekurvene for alle breene gjengitt. 
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SLAMTRANSPORT I NOEN UTVALGTE BRE-ELVER 

Innledning 

Utnyttelsen av norske vassdrag for kraftproduksjon har i etterkrigstiden 

foregcitt med akselerert tempo. Områdene er stadig blitt utvidet samtidig 

som en har vært på utkikk etter nye felt. De senere år er en rekke nye områder 

blitt trukket inn i bildet og muligheten for utnyttelse av disse områder for kraft

produksjon er under utredning. 

Flere av disse felter skiller seg vesentlig fra tidligere utbygde, da st()re deler 

av dem er dekket av isbreer. Dette gjelder vestlige og sentrale områder i 

S. Norge og partier av Nordland og Troms. 

Felles for flere av disse områder er at det allerede nå er innvestert betydelige 

summer og nedlagt meget arbeid på det utredende stadium. Denne rapport vil 

behandle en meget viktig og nødvendig del av slike utredninger, et område som 

hittil har vært altfor lite påaktet i Norge. Det er hva en med en fellesbe

tegnelse kan kalle slamstudier . 

Breirie og bredekte felt. 

I kraftutbyggingen i Norge har en hittil vesentlig hatt å gjøre med vas sdrag 

med brefrie nedslagsfelt. Gjennom en årrekke har en samlet en rekke opp

lysninger om slike felts hydrologiske forhold og vunnet stor erfaring. Når 

det gjelder vassdrag med breer i nedslagsfeltet er derimot erfaringsmaterialet 

relativt tynt. Det er først i de aller siste år at systematiske studier er satt 

igang ved slike felt, og en har hittil for korte observasjons serier til å trekke 

sikre slutninger om forskjellige sider ved breelvers hydrologi. 

Noe som allerede nå synes helt klart er at en ikke kan overføre alle erfaringer 

en har fra brefrie vassdragitil vassdrag med breer i nedslagsfeltet. Her vil 

tildels helt nye forhold komme inn i bildet, vesentlig knyttet til variasjonene i 

isens avsmeltning. Den hydrologiske forskjell mellom brefrie og brerike vass

drag vil selvsagt øke med økende breprosent. Elvene fra våre største breom

råder vil derfor komme i en særstilling, hydrologisk sett. 

Naturlig slamproduksjon og sedimentasjon. 

Den største fordel ved utbygging av brefelter ligger i det forhold at breene 

med sitt vannmagasin kan sikre tilførsel av vann i nedbørfattige perioder av 

kortere eller lengre varighet. Dette er selvfølgelig meget viktig. Det må 
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imidlertid ikke overskygge det faktum at en ved utbygging av bre-vassdrag 

vil møte store ulemper. 

I ethvert vassdrag finner det sted en viss materialtransport. De groveste 

kornfraksjoner transportere s langs bunnen, mens de fineste fraksjoner 

fraktes "svevende" i vannet, holdt oppe av den turbulente strømning. Noe 

mate riale frakte s også avsted i oppløst tilstand. Alt dette er materiale som 

elven selv gjennom erosjon har gjort klart for transport, enten ved erosjon 

i fast fjell eller i løsmas ser (morene, sedimentmas ser). 

For brefrie vassdrag kan en si at denne materialtransport er avhengig av 

"elven selv". For brevassdrag er forholdet mer komplisert. I tillegg til 

elvens "egenproduksjon" av materiale, kommer breens veldige material

produksjon ved erosjon mot den underliggende berggrunnen. 

Det materialet som breen frigjør ved sin erosjon på det faste fjell blir i alt 

vesentlig fraktet avsted med breelven. Dette fører til at breelven ved og 

nedenfor brefronten får tilført større materialmengder enn den egentlig har 

kapasitet til å transportere. Endel av dette materialet vil snart sedimenteres, 

idet det i ethvert vassdrag er et visst forhold mellom materialtransport, vass

føring og elvens gradient. 

Karakteristiske avsetninger av denne type er f. eks. sandurfeltene på Island 

og liknende dannelser i en rekke norske daler forholdsvis nær breen. Der 

elven går over til å flyte rolig eller munner ut i et vann, skjer en rask av

setning. Dette fører til igjenfylling av sjøene - noe som naturligvis også vil 

skje i kunstige reservoirer. 

Slammet som "slipemiddel". 

Det annet moment ved slamtransportens praktiske side, er den meget stor 

slitasje man vil få i ventiler og turbiner. Rent vann har praktisk talt ingen 

slipende effekt i det hele tatt, mens slambelastet vann derimot virker som 

smergel og vil raskt nedsette virkningsgraden og etterhvert gjøre f. eks. en 

turbin helt ubrukelig. 

På dette felt har en meget få erfaringer, og de få som finnes er dårlige. Selv

om det ikke er lett å få rede på økonomiske detaljer er det et faktum at en så

vel i Norge som i Schweitz sliter med slike problemer. I Schweitz må en 

flere steder regne med regeime s sige utskiftninger av deler i turbinene p. g. a. 

slamslitasjen. Dette fører selvfølgelig til en betydelig økning av driftsutgiftene. 

Dette problem vil en også møte i hele sin bredde når norske brefelt skal 

utbygges. 



- 69 -

En bør derfor allerede n~ se problemet i øynene og gjennom undersøkelser 

bli klar over omfanget av de vanskeligheter en vil møte. 

Slamstudier i Norge. 

Resultatene fra tidligere slamundersøkelser i Norge har ikke gitt noe full

stendig bilde av slamtransporten, da slamprøvene som oftest er tilfeldig tatt 

og observasjonene dekker for korte tidsrom. 

Sist sommer ble det ved Brekontoret, Hydrologisk avdeling, satt igang 

systematiske slamundersøkelser foran 3 breer i Syd-Norge. Det er Erdalsbreen 

og Vesledalsbreen, begge nordvestlige utløpere fra Jostedalsbreen, og Austre 

Memurubre i Jotunheimen. Disse breer er tidligere ikke undersøkt hverken 

hydrologisk, glasiologisk eller med hensyn til slam. Breene ligger i peitenkte 

utbyggingsfelt, og observasjonene dekker hele sommersesongen 1967. 

Vi har i foreliggende rapport for sammenligningens skyld ogsei tatt med resul

tatene av to tidligere slamundersøkelser ved Nigardsbreen og Tunsbergdals

breen, begge Østlige utlØpere fra Jostedalsbreen. Disse undersØkelsene var 

ledd i hovedfagsarbeider ved Universitetet i Oslo. 

Særlig karakteristisk for det materialet breen produserer er et stort innhold 

av finere kornfraksjoner, av typen leire, mo og mjele. Dette er stoff som er 

frigjort ved breens slipende virkning p~ underlaget, og det har en kornstørrelse 

som vanligvis transporteres i suspensjon. Denne rapport behandler vesentlig 

undersøkelser av slik suspensjonsfrakt (slamtransport) i bre-elvene. 

Igjenslamming av magasiner. 

Det er av beide praktisk-teknisk og vitenskapelig interesse ei f~ klarlagt hvor 

mye slam som produseres ved breene. Dette er særlig aktuelt n~ n~r vi st~r 

foran en utnyttelse av de store kraftkilder ved Jostedalsbreen, Folgefonni, 

Jotunheimen og Svartisen. Den praktiske siden ligger b~de i problemet med 

oppfylling av tunneller og reguleringsmagasin og i den ovenfor nevnte slam

slitasje. . FØr en g~r til regulering og utbygging av et brevassdrag, m~ en 

derfor ikke bare være klar over at det foregår en viss slamtransport, men ogsei 

ved systematiske studier få vite størrelsesordenen av denne transport. 

Derigjennom vil en kunne beregne hvor mye materiale som f. eks. ~rlig vil 

tilføres et magasin og hvor mye dette vil redusere magasineringskapasiteten. 

Det har vist seg at mange av de vannreservoar og magasin som er bygget i de 

siste ~rtier, viser katastrofale tendenser til igjenslamning. Som e.ks. kan nevnes 

at Hooverdammen i U. S. A. har fått 14% av sitt opprinnelige volum fyllt av 
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sl a m p å 20 å r, m e ns magasinet Ques Fodda i Algerie har fått redusert 

sitt volum med 32 10 på bare lO år. I løpet av kortere tid kan således større 

inv e st e ringer bli nesten uten verdi. En regner en dam for nærmest ubrukelig 

om m e r e enn 80 10 av opprinnelig volum er fyllt med slam. 

Austre Memurubre 

Aus t r e Memurubre -er en kontinentalt beliggende botnbre i øst-Jotunheimen. 

Bretungen ligg e r på ca 1640 m o. h. og breen strekker s eg opp til ca 2250 

m o. h., (se fig. 60) 

Breens nedre partier ligger i en v'id, flat dalbunn og dreneres ved brefronten 

gjennom 8 -10 større og mindre løp. Diss e forener seg etterhvert til ett 

hovedløp ca 1. 5 km fra iskanten (se fig. 57). Her er opprettet en måle-

stasjon, "A" der vas sføring og slamtransport ble obs ervert sommeren 1967. 

M å les t asjonen ligger ca 1500 m o. h. og elven prenerer her et nedslagsfelt 

p å 15. 9 krn2
, hvorav 9. O krn~ er bredekket (se fig. 58 og 60). 

Observasjoneperioden ved Austre Memurubre omfattet tiden 1/7-2/9 1967. 

Vas sføringen ble beregnet etter vannstandsregistrering med en limnigraf. 

VassfØringskurve er konstruert på grunnlag av vassføringsmålinger med 

'den relative saltfortynningsmetode" . Beregningen av slamtransporten er 

Fig. 57 Memurudalen sett mot syd-vest. Til høyre sees de mange 
mindre breelver fra Austre Memurubre. Ved A har disse 
forenet seg til ett hovedlØp. Ved målested B mottar dette 
hovedlØp vann fra Vestre Memurubre . 

Th e Memuru valley from north-east. Small glacial streams 
draining the Austre Memurubre are joining just above the 
gauging station A.' By B the river receives several tributarias 
from the Vestre Memurubre. 
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utført på grunnlag av regelmessige slamprØvetagninger. på "normale" dager 

med normal eller liten slamføring,ble det tatt 2-4 prØver pr. dag, mens time

vis prØvetaking ble igangsatt når elven viste tegn på stor slamtransport, dvs. 

ved sterkt stigende vannstand. 

Den 3/8 kl. 1330 fikk vi sommerens slamrikeste vann med en konsentrasjon 

av hele 2.6 gil. Dette tallet er 370 ganger større enn minimumskonsentra

sjonen på 0.007 gil som ble observert den 27. august. 

Fig. 59 illustrerer utmerket den nære sammenheng mellom vassføring og 

de meteorologiske faktorene nedbØr og temperatur. Videre ser en forholdet 

mellom vassfØring og slamkonsentrasjon. l'store trekk fØlger disse kurver 

hverandre, men allikevel ikke så lovmessig at det eksisterer noen entydig 

relasjon mellom dem. Hovedregelen er at stor vas sføring' gir høy slam

konsentrasjon, men maksimalverdiene for slamkonsentrasjon opptrer noe 

tidligere enn kulminasjonen i vas sfØring. 

Sommerens totale slamtransport var 4708 tonn og dette tilsvarer 523 tonn 

slam pr. km' bredekket område. Hvis erosjonen var jevnt fordelt og hvis 

sommerens slamtransport virkelig gir uttrykk for siste års erosjon, gir 

dette en erosjon på O. 19 mm siste år. De nevnte forutsetninger er dog neppe 

holdbare. FØrst etter flere års sammenhengende målinger kan man få noen

lunde sikre holdepunkter for en beregning av breens erosjon. 

Memurubreelven ved måle sted A. Limnigrafen til venstre og 
vannmerke til høyre. God turbulent strømning. 

The Memuru river at the gauging station A. A recorder. is 
provisionally ·installed and a vertical scale erected at the 
best suited site in the very turbulent river. 
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Austre Memurubre er mer aktiv i sin vestre del enn i den østre, så største

delen av slammet skriver seg fra denne del. Arsaken til dette kan ligge i 

berggrunnens beskaffenhet under breens forskjellige deler eller i ulike bre

aktivietet. 

Tilslutt skal vi se litt på fordelingen av slammet. Av julitransporten som 

var på 3059 tonn, korn hele 2727 tonn eller 89% under den flommen 19-21 juli. 

Under denne flommen fikk vi den 20/7 sommerens største dØgntransport, da 

hele 1601 tonn materiale ble ført avsted. Slammengden i hele august måned 

var omtrent den samme, nemlig 1650 tonn. Av dette ble igjen 7610 ført 

avsted under flommen 3 -4 august. 
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Fig.59 Figuren viser nedbØr og temperatur, målt ved hytta samt vassfØring, 
slamkonsentrasjon og daglig slamtransport ved målested A, l. 5 km 
nedenfor Austre Memurubre. Den tykke linje på abcis seaksen for 
slamkonsentrasjonskurven viser perioder da prØver ble tatt med 
l times intervall. 

Precipitation, temperature, water discharge, silt concentration 
and daily silt transport at the gauging station A, l. 5 km below 
Austre Memurubre. A heavy line on the x-axis for silt 
concentration indicates periods when samples were taken at l-hour 
intervals. 
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Av sommerens totale slamtransport på 4708 tonn ble 8410 ført avsted under 

de to flommene 19.-21. juli 3. -4. august, og i denne tid ble det tatt hyppige 

prØver i serier som strakte seg over l-l 1/2 dØgn. Da ble prØvene vanligvis 

tatt med hØyst l times intervall. 

Fig. 59 viser at sommerens to større flommer dekkes godt av slike prØve

serier. Den første, 19. -20. juli er nesten fullstendig dekket, mens flommen 

2. - 3. august har full dekning både ved økende og minskende vassføring. 

Austre and Vestre Memurubre 

a.Drainage areas for A and 8 

N 

r 

o 1 km 
L...-.......-.. 

/" 
1500 

b. Amount of water and silt transport 
at A, 8 and C in the period 
22-31 Aug. 1967 

Amount of water Silt transport 

Mean discharge lA): 2,6 m% 
Mean discharge le): 1, ~ m% 

Contour int~ryal 100m Daily mean silt transport (A): 5,5 tons 
Daily mean si It transport (C): 14,2 lons • Hut 

Fig. 60a 

Fig. 60b 

Oversiktskart over Austre og Vestre Memurubre med nedslags
feltene til målestedene A og B inntegnet. 

Austre and Vestre Memurubre with the drainage areas for the 
gauging stations A and B. 

Vannmengde og slamtransport i en utvalgt periode ved Austre og 
Vestre Memurubreelv. 

Amount of water and silt transport at Austre and Vestre Memuru
bre in one selected period. 



- 74 -

Slamtransporten i juli og august er således godt undersøkt. SlamfØringen 

utenom sommermånedene er normalt meget liten. Ved befaring 1/7 var frem

deles breelven stort sett dekket av snØ ovenfor målested A, så noen høy vass

fØring har sikkert ikke forekommet før denne tid, og slamtransporten kan 

antas å ha vært minimal. 

På høsten kan hØyere vassføringer forekomme, men dette skjer relativt 

sjeldent og fører normalt ikke til noen vesentlig Økning islamtransporten. 

Både 13/8, 24/8 og 30/8 har vi økende vannstand med mer enn fordobling 

av vassføringen, men dette er knapt registrerbart på slamkonsentrasjons

kurven (fig. 59). Flommene tidligere på sommeren har tydelig meget 

effektivt "vasket ut" det meste av det produserte slammet. 

Sommerens transport av 4708 tonn slam tilsvarer ca 2500 m3 masse. Da vi 

bare har målt det suspenderte materiale må en anta at årets totale material

transport, innkludert det som transporteres langs bunnen, vil ligge 15-25'10 

høyere. Den totale materialtransporten 1967 bØr derfor være omkring 5500 

tonn ved målepunkt A, Austre Memurubre. Dette tilsvarer en årlig produksjon 

av 630 tonn materiale pr. km2• P. g. a. liten smelting på breene er måle

resultatet fra 1967 sikkert mindre enn i normale år. 

Tallene for slamtransporten ved målested A er også for lave av andre grunner. 

Målestedet ligger nemlig 1. 5-2. O km. fra brefronten og en vesentlig sedimen

tasjon finner sted mellom breen og målestedet. Dette er helt åpenbart fordi 

breelvene den nærmeste kilometer ovenfor A renner i en flat dalbunn med 

tildels små vannhastigheter (se fig. 57). 

Det er ikke gjort undersøkelser over det faste materialets sedimentasjon 

videre nedover langs Memuruelva, men det er sannsynlig at både det bunn

transporterte materialet og de grovere fraksjoner av det suspenderte 

materialet etterhvert sedimenteres i den ca 12 km lange Memuruelva, altså 

før vannet når Gjende. 

Med ordet "sedimenteres" menes her ikke at materialet blir liggende for 

alltid. Alt materiale i et elveleie er i gradvis og langsom forflytning nedover, 

og spesielt skjer dette under store flommer. 

Det som her er nevnt om Austre Memurubre, må sees i sammenheng med 

undersøkelsene ved Vestre Memurubre, da disse breers materialproduksjon 

og slamtransport knyttes sammen i en felles avlØpselv, Memuruelva. 
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Vestre Memurubre 

Vestre Memurubre, som har en overflate på 9. 3 kmi , ligger SV for Austre 

Memurubre. Breen er en typisk botnbre og den sender sine ismasser fram 

i en dal-formet østløpende senkning i terrenget. Bretungen ligger på 

ca 1650 m o. h. og breens hØyestliggende partier finnes rundt Hellstugu

tindene, ca 2300 m o. h. Breens nordligste partier i ca 196 O m o. h. utgjøres 

av et breband, som mot N går over i Hellstugubreen. Både Austre og Vestre 

Memurubres smelte- og nedbørvann dreneres mot Gjende av den felles avløps

elv, Memuruelva (se fig. 60). 

Det ble i sommer ikke gjort spesielle slamundersøkelser ved Vestre 

Memurubre. Austre Memurubre har meget enklere hydrologiske forhold idet 

samtlige breelver som kommer fram ved isfronten forenes til et hovedløp 

etter ca l, 5 km (ved målested A). Ved Vestre Memurubre samles dreneringen 

først etter ca 7 km. Det er således enklere å m,He det slam som føres frem 

av Austre Memurubreelv da ett målested forholdsvis nær breen er tilstrekkelig. 

Det er imidlertid også ønskelig å kjenne slamproduksjonen ved Vestre 

Memurubre. 

Med det antall assistenter som i sommer lå i Memurudalen, var det ikke 

mulig å dekke begge breer fullstendig, men i tillegg til målested A, ble det 

opprettet et målested B, som ligger ca 400 m nedenfor A ( se fig. 60). 

Her ble det tatt slamprøver en ei to ganger pr. dØgn med samtidige vannstands

avlesninger på et vannmerke. Sideelvene som kommer til Memuruelven 

mellom A og B, kommer fra Vestre Memurubre. Disse breelver drenerer 

5 km' eller ca 5510 av Vestre Memurubre. Hvis en kunne bestemme den 

sammenlagte slamtransporten i disse elvene, ville en hvertfall få en antydning 

om størrelsen av slamproduksjonen ved Vestre Memurubre. 

Et sørlig parti (l. 3 km' eller 1410) av Vestre Memurubre dreneres gjennom 

vannet syd for breen, og 3 km' eller 3110 dreneres gjennom en breelv som 

faller sammen med hovedelva etter ca 3 km. Elva fra ovennevnte vann faller 

sammen med hovedelva etter ca 7 km (se fig. 60). 

Vassføringen ved B er summen av avløpet fra Austre Memurubre (målt ved 

A) og avlØpet fra stØrstedelen av Vestre Memurubre. Tilsvarende blir 

slamkonsentrasjonen ved B et resultat aven blanding av ulike slamholdig vann 

fra to forskjellige breer. Vassføringskurven for B er beregnet ved hjelp av 

målt vassføring ved A og arealbestemmelse av bredekket og brefritt område 

av de deler av Vestre Memurubre som dreneres mot B, samt en sammen

ligning med tilsvarende områder for Austre Memurubre. Avløpstallene 
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for måle sted B er derfor noe usikre. 

Middelslamkonsentrasjonen i tillØpene fra Vestre Memurubre er så bestemt 

etter følgende formel 

K = 
kB • GB - kA' GA 

G 
c 

der kB og kA er slamkonsentra-

sjonene ved henholdsvis A og B og QB og QA de tilsvarende vassføringer. 

Qc representerer den samlede vassføring fra Vestre Memurubre, mellom 

A og B. 

Sommerens slamkonsentrasjonskurve for Vestre Memurubre som er basert 

på en prØve i dØgnet, kan selvfølgelig ikke gi mer enn en pekepinn. På 

normale dager med mindre variasjoner i slamkonsentrasjon er kurven ganske 

god. Ved flomtoppene da vassføringen og særlig slamkonsentrasjonen varierer 

raskt og meget, ville det bare være tilfeldig om kurven var pålitelig. 

For å vise tendensen er det tatt ut en representativ del av kurven. Denne 

dekker perioden 22. - 31. august. Gjennomgående er vassføringen større ved 

Austre MenlUrubreelv enn ved Vestre (se fig. 60). De elver fra Vestre 

Memurubre som i perioden 22/8-31/8 drenerte en gjennomsnittlig vannmengde 

på 1. 2 m3/s forbi B, fraktet i samme periode 142 tonn materiale. I samme 

tidsrom fraktet Austre Memurubreelv 57 tonn slam forbi A slik at ialt 199 

tonn suspendert materiale passerte målested B (se fig. 60). Hvis forholdet 

mellom de to dreneringssystemers transportevne er det samme under hØye 

vassfØringer, antyder dette at Vestre Memurubres årlige materialproduksjon 

kan være av størrelsesorden 20 000 tonn. Meget sannsynlig er det at den 

hvertfall er hØyere en Austre Memurubres materialproduksjon, målt ved A. 

Hverken morfologisk eller glasiologisk er det noe som skulle indikere en 

slik forskjell. Den skyldes antagelig vesentlig det forhold at prØvetakings -

stedet ved Austre Memurubreelv ligger ca 15. -2. O km fra brefronten, mens 

det ved Vestre Memurubre ligger betydelig nærmere. Terrenget er dessuten 

langt brattere foran Vestre Memurubre og forholdsvis lite slam sedimenteres 

mellom breen og målestasjonen. 

Dette forklarer endel av "misforholdet" mellom de to breers erosjons evne. 

Det er således av stor betydning at slamprØvene taes så nær breen som mulig, 

dersom en ønsker å kjenne breens materialproduksjon. 

Som for Austre Memurubre gjelder også ved Vestre at det vesentligste av 

slammet sedimenteres langs breelvens ca 12 km lange lØp, før elven 

renner ut i Gjende. Spesielt foregår sedimentasjonen langs det flate sandur

felt ca 5 km nedenfor målested B. 



1 
- 77 -

Erdalsbreen 

Erdalsbreen er en nordvestlig utløper av Jostedalsbr een, med drenering 

mot Strynsvatn. Den strekker seg fra ca 1500 m o. h. ned til ca 860 m o. h. 

Ut fra brefronten kommer to atskilte breelver som forener seg etter 30-40 m. 

Sommerens vann- og slamrnålested ligger kort nedenfor sammenløpet. Bre

elven drenerer her et areal på 16, O km' hvorav 11,2 km' er bredekket, (se fig. 

61,62 og 64). Den alt overveiende del av vannet kommer fra selve breen. 

Fig.6l Erdalsbrefronten med målestedet (X) inntegnet. 

The front of Erdalsbreen, the melt water stream and the gauging 
station (X). 

Fig.62 Vannmerke og slamprøvetakingssted ved Erdalsbreelven· 

Gauge and water sampling site in front of Erdalsbr'een. 
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Sonunerens målsetting var: 

A. Slamprøvetakninger med så god dekning av sommerens slamtransport 

som mulig. 

B. Opptaking av vassføringskurve. 

Fig. 63 viser sommerens resultater. I perioden 8/7-22/8 ble det tatt 5 

slamprøver pr. dag; (kl. 0900, 1200, 1500, 1800, 2100) og dessuten lengre 

prØveserier med 1 times mellomrom mellom de enkelte prØver under flom-
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Fig.63 Vind, nedbør og temperatur er målt ved hytta nær Erdalsbreens 
front. Vas sfØring, slamkonsentrasjon og daglig slamtransport 
gjelder for målestedet foran brefronten. Den tykke linje på 
abc~sseaksen for slarnkonsentrasjonskurven viser perioder da 
prØver ble tatt med l times intervall. 

Wind, precipitation, and daily mean air temperature at the hut 
near the glacier front. Discharge, silt concentration and daily 
silt transport were measured at the gauging station. A heavy line 
on the x-axis for silt concentration indicates periods when samples 
were taken at l-hour intervals. 
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toppene 18. -19. juli, 27. juli og 3. -4. august. Observasjonsmaterialet er 

således meget godt, spesielt i flomperiodene da den ves entlige slamtransport 

foregår. Tiden 8/7-22/8 representerer ikke hele sommerens slamtransport, 

men den overveiende del av denne. Ut fra erfaringer ved andre breer med 

2-4 ukers lengre observasjonsperiode i sommer, viser det seg at utenom den 

nevnte tid har breelvene transportert meget lite slam. For bedre å kunne 

sammenligne månedsverdiene med tilsvarende verdier for andre breer, er 

slamtransporten for første del av juli og siste del av august stipulert. 

Sommerens totale slamtransport er beregnet til 7840 tonn hvorav 3924 

tonn i juli og 3916 tonn i august. Dette tilsvarer en slamproduksjon på 700 

tonn pr. km' breflate. Hvis erosjonen var jevnt fordelt over breens underlag, 

og hvis slammet virkelig representerer l års slamproduksjon, tilsvarer dette 

en erosjon på O, 26 mm. 

Dette er materiale som breelven transporterer i suspensjon; svevende i 

vannet. Partiklene blir holdt i suspensjon p. g. a. den turbulente strømning, 

og dis se partiklene er vanligvis mindre enn l mm. Erdalsbreelven hadde 

sommerens største dØgntransport den 3. august da hele 1159 tonn slam ble 

fraktet avsted. Dette er 15% av sommerens totale transport. 

Dagene 18. -20. juli og 2. -4. august var perioder med flom og hØye vassføringer. 

HØy vassfØring, om enn ikke flomartet inntraff også 27. -28. juli. I disse 

perioder ble sammenlagt 4125 tonn eller 53'10 av sommerens slam ført avsted 

med Erdalsbreelven. Dette viser viktigheten av hyppig prøvetakning under 

perioder med stor smelting og nedbør, med derav fØlgende hØy vas sføring. 

Vassføringskurven er opptatt ved den "relative saltfortynningsmetode". Den 

vis er en gjennomsnittsvassføring for sommeren 1967 på ca 4. 8 m3/ s, med 

laveste og hØyeste vassføring henholdsvis 2.6 m3/s og 17.6 mVs. Sommerens 

maksimale og minimale slamkonsentrasjon var henholdsvis 2340 mg/l den 

3/8 og 46 mg/l den 20/8. 

Sommerens middelvassføring og dermed sannsynligvis også sommerens 

slamtransport var mindre enn "normal" på grunn av liten smelting. 

Fig. 63 viser klart at det ikke er noen entydig sammenheng mellom vassføring 

og slamtransport, dvs. at det til en viss vassfØring svarer en og samme 

slamtransport. Dette var nOe man trodde tidligere, men senere års under

søkelser har klart vist at det ikke eksisterer noen slik enkel relasjon. 

Generelt øker slamtransporten med økende vassføring, men bare inntil en 

viss grense. Fig. 63 viser at ved sommerens tre flommer kulminerte slam

transporten før vas sføringen gjorde det. Dette må bety at det tilgjengelige 
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materiale s om var klargjort til transport ved breerosjonen, forholdsvis raskt 

ble ført avsted under Økende vassføring, men at en høy vassføring i og for 

s eg ikke behØver å medføre en stor slamtransport. Sommerens totale slam

transport, ca 8000 tonn tilsvarer ca 4000 m3 masse. 

Tar en bunntransportert materiale og dessuten den øvrige årlige slamtransport 

med i beregningen, får vi et tall som sannsynligvis er 15-2510 høyere. 

Materialtransporten i hele 1967 kan derfor settes til ca 9500 tonn eller 

ca 4200 m3 mas s e. Dette tilsvarer en årlig erosjon på o. 3 mm, jevnt fordelt 

under hele breen. Et basseng eller magasin forholdsvis nær breen vil fange 

opp en del av dette materiale. Hvor stor del som kommer til å sedimenteres 

vil være avhengig av flere faktorer, bl. a. bas sengets stØrrelse og form og 

materialets kornstørrelse. Generelt avtar elvens slamtransport med økende 

avstand fra brefronten, da endel slam sedimenteres i og omkring elveleiet. 

Jo lenger fra breen et magasin ligger jo mindre blir tilførselen av materiale. 

Like ved Erdalsbrefronten faller breelven ut over en terskel og danner 

et vertikalt fall. Nedenfor dette vider dalen seg ut, samtidig som elvens fall 

minker ned mot en sandurflate med slak gradient. Allerede her finner sedimen

tasjon sted, men hvor meget er ukjent. En km nedenfor dette mindre sandur

felt vider dalen seg atter ut omkring tilløpet fra Vesledalsbreelven. Her har 

elvene bygget opp et veldig sandurområde, flere hundre meter bredt og mer 

./~4tz;;: Bedrock 
!'-:~ 

7Øf~7lce 

ERDALSBREEN 
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/ 

Fig.64 Erdalsbreens nedre del med det morenedekte parti som omtales 
i teksten. 

The lower part of Erdalsbreen, with the moraine cOver discussed 
in the text. 
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enn 2 km langt. Dreneringens anastomoserende forløp viser klart at elven 

har en materialtilførsel om er for stor i forhold til dens gradient og vass

føring (se fig. 65). 

I dette omr~de sedimenteres ganske sikkert en stor del av materialet. 

Hvor stor del av det opprinnelige slaminnhold som n~r Strynsvatn og sedimen

teres der, er vanskelig ~ avgjøre. Erfaringer og sammenligninger fra andre 

breelver kan tilsi at en betydelig del av materialet sedimenteres langs bre

elvens ca 7 km lange lØp, hvorav det vesentligste i breelvens Øvre 3 km. 

De aller fineste fraksjoner sedimenteres fort i stillest~ende vann. Studier 

av luftfoto over Strynsvatn viser en tynn, gr~ stripe ut fra breelvens delta 

i vannet. Dette er det fineste materialet, antagelig leire-mofraksjonene, 

som etterhvert bunnfelles i Strynsvatn. 

Forholdet viser klart at selv i vassdrag med slak gradient og gode avsetnings

forhold vil en viss del av slammet 

alltid føres med og sedimenteres 

først etter en tid i stillest~ende 

vann. 

Fig.65 Erdalen mot Strynsvatnet. Det mektige sandurfelt hvor en vesentlig 
sedimentasjon finner sted, til venstre i forgrunnen. Vesledals
breelva kommer inn fra hØyre i forgrunnen. 

This picture is a combination of two photographs taken fro:r:n Stryne
kåpa looking downstream towards Strynsvatnet. Note the sandur 
area where a considerable sedimentation takes place. 
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Lokale variasjoner islamproduksjonen. 

På Erdalsbreens vestside opptrer fra ca 1050 m og nedover et materiallag 

på isen med vekslende bredde og tykkelse. Dette materiallag har delvis 

karakter aven ryggform, dels dekker det isen i bredere partier. Dette 

gjelder særlig lengst nede, der materiallaget når helt inn til fjellet på breens 

vestside (se fig. 64 og 66). 

I første omgang ville det være naturlig å betrakte ryggformen som en midt

morene, som et resultat av samløpet av atskilte brearmer. 

I Erdalsbreens vestlige fjellside faller en "hengebre" ned den steile fjellsiden 

mot Erdalsbreens nedre del. Denne hengebre, som må regnes å tilhØre 

Erdalsbreen, har sitt akkumulasjons område i en skålforming senkning i 

1500-1700 m hØyde (se .fig. 67). Den sender sine ismasser ned den bratte 

fjellsiden, med derav fØlgende hyppige jord-, stein-, snØ- og isras, og breen 

er atskilt i et Øvre og nedre parti i den bratteste del av fjellsiden der rasene 

forekommer. Fig. 66 viser klart materialtilførselen fra hengebreen til 

Erdalsbreens nedre del. De lØsmasser som p~ denne måte "raser" ned fjell

siden, har tydelig gitt opphav til løsmatedaldekket på Erdalsbreens V-side. 

Observatøren som bodde ved Erdalsbreens front kunne ikke unngå å legge merke 

til de hyppige ras i nevnte fjellside; det buldrer nemlig kraftig når rasene går. 

Fig. 66 Erdalsbreens nedre del med det omtalte materialdekke. Fotoet 
viser tydelig tilførsels området for dette materialet. 

The lower part of Erdalsbreen with its large patches of moraine 
cover. Silt, sand, pebbles, cobbles and boulders slide down the 
steep mountain sides onto the ice, generally accelerated by 
avalanches. The material is carried further down by the glacier 
itself. 
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Hva s om er mer interes sant er at dis s e is -, sne - og jordras fulgte aven 

Økning i slamkonsentrasjonen foran brefronten. Flere av disse ras førte til 

slamtopper som ikke har noen sammenheng med nedbør, øket temperatur eller 

endring i vas sfØring. Typiske slike slamtopper opptrer 13/7, 6/8, 7/8, 13/8 

og 16/8 (fig. 63). 

Karakteristisk er en brå økning i slamkonsentrasjon, og en like brå nedgang 

igjen. Dette viser at de fineste kornfraksjoner som tilføres Erdalsbreen under 

et slikt ras, raskt og effektivt blir vasket bort og ført avsted. De groveste 

fraksjoner blir liggende igjen på breen og danner det før nevnte materialdekke, 

som langsomt føres nedover med breen og tilslutt avlastes som morene ved 

brefronten. 

Smeltevannet fra Erdalsbreen når brefronten i to atskilte løp som fører 

omtrent like store vannmengder. Helt karakteristisk er at etter et ras var 

det kun det vestligste breelvløp som fikk øket slamkonsentrasjon, dvs. det 

lØp som drenerer den del av breen der rasene kommer. 

Dette kan videre bety at den subglasiale drenering går i to hovedlØp, uten 

noen særlig utveksling eller blanding av vann fra den ene løp til det annet, 

hvertfall under ca l OSO m o. h. En kunne tenke seg at det vestlige breelvlØp 

stort s ett drenerer breens vestlige deler og at det østlige lØp drenerer de 

Østlige deler av breen. Hvis et tunnellinnslag skal gjøres under breen, må 

man m. a. o. være oppmerksom på at. man sannsynligvis vil finne 2 helt separate 

"elver". 

Fig.67 Erdalsbreens Øvre partier. Til høyre sees en hengebre der den 
"kaster" seg utfor den bratte fjellsiden. Store mengder materiale 
tilføres Erdalsbreen fra denne hengebre. 

The upper part of Erdalsbreen. To the right a cirque glacier 
produces silt, sand and boulders which slide down onto the main 
glacier, see Fig. 66. 
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Vesl e dalsbreen 

V e sledalsbreen er en relativt liten dalbre som løper ut i nordvestlig 

retning fra Jostedalsbreens platc1 . Grensen for dens dreneringsomrc1de 

g c1 r omtrent der Vesledalen faller ned fra selve Jostedalsbreplatc1et. Breen 

har et totalt areal p c1 4 krn1 og dens lengde er ca 3 km. Et botnbrepreget parti 

av breen strekker seg helt opp mot Strynekc1pas topp pc1 dennes N -side. 

Ca 100 m foran brefronten der bre - elven kaster seg utfor en 40- 50 m hØy fos s, 

ligger mc1lested A, 1125 m o. h. (se fig. 68). Der ble det oppsatt et vann-

merke, vassfØringskurven ble etablert ved hjelp av mc1linger ved "den 

relative saltfortynningsmetode", og her ble de daglige slamprøver tatt. 

Under normale dager med relativt lite slam ble det tatt 5- 6 prØver daglig. 

Under perioder med stor vas sføring og stor slamtransport ble det ogsc1 her 

tatt spesielle prøveserier som varte l-l 1/2 dØgn. De enkelte prØver i slike 

serier ble vanligvis tatt med 1 times intervall. Sommerens to store flommer, 

18. -20. juli og 2. -4. august er godt dekket med slike prøveserier. En mindre 

flom 27. juli er o g sc1 dekket. 

Fig. 68 Vesledalsbreen, breelven og Vesledalsvatn sett fra Strynekc1pa. 
Mc1 ~estedene A, B og C er inntegnet, samt den omtrentlige 
utbredelse av isen under l750-framstøtet. 

V e sledalsbreen and Vesledalsvatnet as seen from Strynekc1pa. 
A, B and C shows the gauging stations , and the arrows indicates 
the 1750-moraine ridge. 
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Ved meilested A drenerer breelven et omr&de p& 7.2 km', hvorav 4. O km' eller 

5610 er bredekket. De brefrie omr&der besUr av bratte fjellsider og den 

overveiende del av breelvens vann kommer Om sommeren fra selve breen. 

Nedenfor den omtalte foss ved m&lested A har dalbunnen en trauformig senkning 

der Vesledalsvatn 950 m o. h. ligger. Dette vann, som har en overflate på 

O. 016 km', synes å fylles raskt igjen av materiale som føres med av breelven. 

Like ovenfor Vesledalsvatn ligger målested B og ved vannets utløp, ved en 
I 

ny terskel i dalprofilet, ligger mcUested C (se fig. 68). I et forsøk på å 

følge sedimentasjonsforlØpet nedover langs breelven, ble det tatt daglige slam

prØver beide ved B og C. Ved C ble det dessuten opprettet en permanent 

limnigraf som skal lØpe som ukeslimnigraf om sommeren og med måneds

registrering resten av året. Målested B har et nedslagsfelt pei 9. 2 km' og ved 

C er nedslagsfeltet 11. 2 km'. Begge oAlråder har den samme bredekning som 

A, nemlig 4. O km'. Vassføringskurver og avløp for sommeren 1967 er beregnet 

for alle tre målesteder. Ved C er beregningene utført på grunnlag av vann

standsregistrering ved limnigrafen og vannfØringsmålinger både med flygel 

og med "den relative saltfortynning smetode". Ved A er sommerens 

avløp beregnet på grunnlag av hyppige avlesninger på vannmerket, som 

regel minst 5-6 ganger pr. døgn. 

Avløpskurven for B er konstruert som et middel mellom kurvene for A 

og C. Tillegget i nedslagsfelt mellom A og B er nemlig like stort som 

mellom B og C, morfologien er stort sett den samme og områdene har 

omtrent det samme dekke av snøfonner. 

Ved måle sted A ble sommerens totale slamtransport (juli-august) 

528 tonn, hvorav 314 tonn i juli (se fig. 69). Dette tilsvarer en slam

produksjon på 131 tonn pr. kmz bredekket overflate. Om vi igjen (som for 

Erdalsbreen) forutsetter at erosjonen er jevnt fordelt under breen, og at 

materialet virkelig skriver seg fra siste års erosjon, betyr dette en 

erosjon på bare 0.05 mm i 1967. Forutsetningene er dog neppe holdbare. 

I tillegg til nevnte tall kommer slamtransporten før og etter måleperioden. 

samt det bunntransporterte materiale. Dette gjør at årets virkelige total

transport også her sannsynligvis ligger 15-25 % høyere en sommerens slam

transport. Den samlede materialtransport ved måle sted A foran Ves1e

da1sbre, bør derfor for 1967 settes til ca 630 tonn. 

Av sommerens slamtransport kom 372 tonn eller 71 % under flommene 

18. - 20. juli og 1. -4. august. Sommerens maksimale døgntransport inntraff 

19/7 da 162 tonn slam ble ført avsted med breelven. 
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Sedimentrasjonforløpet langs et vassdrag er tidligere meget lite studert. 

De sedimentasjons studier som er foretatt ved Vesledalsbreelven i sommer, 

er ikke så fullstendige som en kunne ønske. Slamprøvetakingen ved A er 

fullstendig og fullgod, men ved B og C er antall prøver for lite. Sommerens 

resultater gir allikevel en god pekepinn om størrelsesordenen av de 

mengder som sedimentere s. 

Sedimentasjonsforløp og materialtransport langs en elver ikke helt entydige 

begreper. Hvis en f. eks. setter fram påstanden at slamtransporten ved 

B var 80 % av slamtransporten ved A i sommer, altså at 20'10 av materialet 

ble sedimentert mellom A og B, må det presiseres at dette må oppfattes 
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Fig. 69 De meteorologiske faktorer vind, nedbør og temperatur refererer 
seg til observasjoner ved hytta foran breen. Vassføring, slam
konsentrasjon og daglig slamtransport er målt ved målested A. 
Den tykke linje på abdsseaksen for slamkonsentrasjonskurven viser 
perioder da prØver ble tatt med l times intervall. 

Wind, predpitation and temperature at the hut, and discharge, silt 
concentration and daily silt transport at A. A heavy line on the 
x-axis for silt concentration indicates periods when samples were 
taken at l-hour interval. 
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10m. gjennom.snittstall. Sedim.entasjonsfor1øp og m.aterialtransport langs 

en elv vil arte seg vidt forskjellig under f. eks. stigende og synkende vannstand. 

Under stigende vassføring vil vanligvis stadig større m.engder slam. 

transporteres ut fra breen, sam.tidig som. det skjer en erosjon i tidligere 

akkum.ulert materiale i elveleiet. Totalt sett vil en økende vannføring 

nedsette eller helt forhindre sedimentasjon mellom to gitte punkter i et 

naturlig elveleie nær breen. 

Ved synkende vas sføring m.akter ikke elven lenger transportere sin last av 

faste partikler, og disse avsettes da langs elveleiet. 

For å få et m.ere nyansert bilde av disse forhold ble som.m.eren (juli-august) 

inndelt i 5 deler, og slam.transporten sær skilt beregnet for hver av dis se 

perioder. For de tre m.åle steder A, B og C er totaltransporten angitt for 

hver enkelt periode og sedim.entasjonen mellom punktene beregnet. 

Tallene er angitt både i absolutt m.ål (tonn m.asse) og i prosent. 

Somm.erens slam.prøvetaking ved B og C gir godt nok grunnlag for slike 

beregninger i norm.ale dager. De 5 perioder måtte derfor velges utenfor 

somm.erens tre flomtopper. 

Periodene er: I 

Il 

13. - 18. juli 

20. -26. juli 

III 28. juli - 2. august 

IV 5.-15.august 

V 16. -31.august 

Tabellen nedenfor viser total slarntransport forbi m.ålestedene i de valgte 

perioder. Beregningene er utført på grunnlag av avløpskurve og slam.

konsentrasjonskurve for de forskjellige m.ålesteder (se også fig. 70). 

Slamtransport i tonn: 

Målested A 

Il 

Il 

B 

C 

I 

23 

21 

20 

I! 

38 

33 

24 

Periode nr. 

lI! 

69 

54 

32 

IV 

21 

17 

12 

V 

31 

15 

17 

Tabellen viser f. eks. at i periode I var den totale slam.transport forbi A 

og C henholdsvis 23 og 20 tonn. En sedimentasjon av 3 tonn må ha skjedd 

underveis mellom. nevnte punkter. Videre viser tabellen at i periode V 
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VESLEDALSBREEN 1967 

PERIODE: 
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Fig. 70 Slamtransporten forbi målestedet A, B og C og sedimentasjon/ 
erosjon mellom A-B og A-C i utvalgte perioder. 

Silt transport at A, B and C, and sedimentation/ erosion between 
A-B and A-C in selected periods. 
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skjedde det en erosjon mellom punktene B og C, da en større slamtransport . 

ble målt i C (17 tonn) enn i B (15 tonn). 

Den neste tabell viser sedimentasjonen på strekningen A-B og A-C, 

regnet som prosent av transporten ved A (se ogsd fig. 70)~ 

Prosentvis sedimentasjon: 

Målested A 
Il 

Il 

B 

C 

I 

o 
9 

13 

I! 

o 
13 

37 

Periode nr. 

lI! 

o 
22 

53 

IV 

o 
19 

43 

V 

o 
52 

45 

Tabellen viser f. eks. at i periode I sedimenteres 9% mellom A og B av 

det materialet som i samme periode fraktes forbi A (dvs. det vi kaller 

breens produksjon). 

I periode III er 53 % av materialet som fraktes forbi A sedimentert mellom 

A og C. 

I gjennomsnitt for sommeren 1967 får en følgende: 

Målested A 
Il 

Il 

B 

C 

Total slamtransport i tonn 
for samtlige perioder 

182 

139.5 

105.5 

Derav sedimentert fram 
til målestedet i prosent 
av total-produksjonen. 

o 
23 

42 

På den ca 1.3 km lange strekningen fra brefronten til utløpet av Vesledals

vatn sedimenteres altså hele 42% av det suspenderte materiale som 

pas serer måle sted A (ved brefronten). 19 % av dette sedimentere s i Ve sle

dalsvatn og bidrar sammen med det grovere bunntransporterte materiale 

til at vannet gradvis fylles igjen. 

Hvordan sedimentasjonsforholdene er under flomtoppene kan det på grunnlag 

av sommerens målinger ikke sies noe om, men de planlagte fortsatte under

søkelser i 1968 vil sannsynligvis kunne gi bedre holdepunkter. Da det jo 

nettopp er flomperiodene som gir de største slam-mengder vil en slik under

søkelser være av største verdi for å bedømme sedimenteringen eller erosjonen 

langs elveløpet. Dette har igjen betydning for bygging og drift av magasiner, 

sedimenteringsbas senger, overføringstunneller osv. 
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Hvis vi foreløpig antar at forholdet mellom slamtransport og vas sføring 

er omtrent det samme ved høye og lave vannstander vil det i 1967 være 

sedimentert ca 140 tonn materiale i Vesledalsvatn. Hvis videre årets 

transport er "normal" vil Vesledalsvatn fylles igjen med sedimenter på 

4- 600 år, og dette vil i sin tid føre til en øket materialtransport nedenfor 

Ve sledalsvatn. Dette forutsetter dog at breen omtrent beholder sin nuværende 

størrelse og posisjon, noe som er lite sannsynlig over et så langt tidsrom. 

Arets resultater kan neppe betraktes som representative, da sommerens 

smelting på Ve sledalsbreen var langt under det normale. Dette gjelder 

sannsynligvis også for slamtransporten. 

Det materialet som fraktes forbi målested C ved limnigrafen føres videre 

ned mot Erdalen. Etter sammenløpet med Erdalselva (fig. 65) vider 

dalen seg ut og gir plass for det store sandurfeltet som er omtalt under 

Erdalsbreen. Her foregår nok også en vesentlig sedimentasjon av det 

materiale som Vesledalsbreelven fører med. Som for Erdalsbreen er det 

bare en del av Vesledalsbreens sedimentproduksjon som når Strynsvannet. 

En stor del, og da først og fremst de grovere fraksjoner, sedimenteres 

langs breelvens ca 10 km lange løp. 

Sammenlikning mellom totale og ekstreme verdier ved de undersøkte breelver. 

Totalverdier og ekstreme verdier ved måle sted A, 

Austre Memurubre. 

Juli August 

Vas sføring, mill. ml 8.2 7.9 

Slamtransport, tonn 3059 1650 

Middel vassføring, m3/s 

Maksimal vassføring, (19/7 ) 17.9 

Minimal va s sf ø ring, (19/8) 0.9 

Maksimal slamkonsentrasjon, mg/l (3/8) 2600 

Minimal slamkonsentrasjon, mg/l (27/8) 7 

Total 

16. l 

4709 

3. O 
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Totalverdier og ekstreme verdier ved 

Erdalsbreen. 

Vassføring, mill. ml 

Slamtransport, tonn 

Middel vassføring, ml/s 

Maksimal vassføring, ml/s (3/8) 

Minimal vassføring, ml/s (15/7) 

Maksimal slamkonsentrasjon, mg)l (3/8) 

Minimal slamkonsentrasjon, mg/l (20/8) 

Juli 

9 

3924 

2.55 

August 

Il 

3916 

17.6 

2340 

46 

Totalverdier og ekstreme verdier ved målested A, 

Vesledalsbreen. 

Juli August 

Vassføring, mill. ffi3 5.3 5.7 

Slamtransport, tonn 314 214 

Midd~l vassføring, ffi3/ S 

Maksimal vassføring, ffi3/ S (19/7) 8.8 

Minimal vassfØring, ffi3/ S {8/8} 0.95 

Maksimal slamkonsentrasjon, mg/l {19/7} 521 

Minimal slamkonsentrasjon, mg/l (21/8) O 

Tidligere siamundersøkelser 

Total 

20 

7840 

4.8 

Total 

Il. O 

528 

2. l 

Av de mange tidligere utførte slamundersøkelser er det få som dekker 

tidsrom av slik varighet som de foran beskrevne. Mangelen ved de fleste 

undersøkelser er først og fremst at flommene ikke er dekket med slam

prøver, og at prøvene forøvrig er for få og tilfeldige. Hvis en ikke har 

prøver fra flomperiodene, har undersøkelsene mindre verdi hvis en ønsker 

ei kjenne den totale slamtransporten. Mange har falt for fristelsen til ei 
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beregne årlig transport ved en enkel multiplikasjon, etter å ha tatt noen få 

og tilfeldige slamprøver . 

Her skal refere re s re sultatene fra to upubliserte hovedfagsoppgaver, utført 

ved Geografisk Institutt, Universitetet i Oslo. Feltmaterialet er i begge 

tilfeller innsamlet gjennom lengre sommerperioder , og grunnlaget for 

beregningene er pålitelig. 

"Vannførings- og slamundersøkelser i Nigardsbreen vas sdrag" er en 

hovedfags-oppgave fra 1965 ved Dag Wehn. Nigardsbreen er en østløpende 

dalbre , som strekker seg fra Jostedalsbreens platåaktige overflate på 

ca 1950 m o. h. , ned til Nigardsvatnet som Jigger knapt 300 m o. h. 

Breoverflaten er ca 40 km'. Brefronten som de siste 30 år har nådd ut i 

sjøen har som følge av avsmeltingen trukket seg langt tilbake og ligger nu 

på fast fjell ved vannets vestende. 

Etter opplodding av Nigardssjøen i 1962 og sammenligning med tidligere 

opploddet dybdekart, fant Wehn en gjennomsnittlig årlig sedimentasjon 

på 32000 tonn i Nigardssjøen for årene 1951-1962. Da brukte han under 

regningen en spesifikk slamvekt på 1. 1. Dette tall er antagelig for lavt 

og en spe sifikk vekt på 2 ligger nok nærmere det riktige. Det gir i så fall 

en årlig sedimentasjon på ca 17000 tonn. 

Wehn prøvde også å beregne hvor stor del av det produserte slammet som 

ble igjen i sjøen. Ut fra slamprøver som han tok i vannet nær brefronten 

og ved sjøens utløp fant han at ca 2200 tonn slam ble ført inn i sjøen, mens 

ca 700 tonn ble ført ut av sjøen og videre ned vassdraget. Dette gir en 

sedimentasjon på ca 1500 tonn for 1962, et tall som passer dårlig med de 

17000 tonn slam som dybdekartberegningen ga. Wehn poengterer imidlertid 

ste rkt at hans egne slamobservasjoner har en rekke til dels meget usikre 

punkter. Dette gjelder ikke minst prøvetakingsperioden som strekker seg 

fra 17/7 til 29/8, med flere opphold innimellom. 

Ifølge Wehn' s slamstudier ble ca 70 '10 av tilført slam fra Nigardsbreelven 

sedimentert i sjøen, mens ca 30'10 ble fraktet videre ut av sjøen. En årlig 

sedimentasjon på 17000 tonn tilsvarer etter dette en tilført mas se på 

ca 24000 tonn. Dette gir en materialproduksjon på ca 600 tonn pr. km' bre

dekket område, et tall som virker rimelig sammenlignet med andre breer 

som ble undersøkt i 1967. Bruker en som grunnlag Wehn 's resultater fra 

hans slamprøvetaking får man en materialproduksjon på bare 55 tonn 

pr. km', et tall som virker ekstremt lavt. 

Tar en som tidligere de samme forbehold om at erosjonen er jevnt fordelt 
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og at materialet skriver seg fra siste eirs erosjon, tilsvarer dette en 

erosjon pei 0.2 mm pr. eir. 

Tilslutt skal nevnes at sommeren 1962 var en kald sommer, med liten 

bresmelting og små avløp. Tallene bør derfor være høyere i et år med 

"no rmal" smelting. 

I sin hovedfagsoppgave i naturgeografi i 1967 "Geomorfologi og slamtransport 

i Leirdølas nedslagsfelt", tok John Hatling spesielt for seg Tunsbergdals

breelvens slamtransport. 

For sommermånedene juli- august 1965 fant han en slamtransport på 

13000 tonn. Etter den beregningsmåte som er brukt ved de foran beskrevne 

breer tilsvarer dette en årlig materialtransport på ca 16000 tonn som 

fordelt på breen 54 km1 tilsvarer 290 tonn pr. km1 , d. v. s. en breerosjon på 

o. Il mm jevnt fordelt over hele breen. 

Hatling brukte en annen beregningsmåte for å komme fram til den årlige 

transport, og opererer med noe høyere tall både for spe sifikk material

produksjon og årlig erosjon. 

Konklusjon 

Fig. 71 viser en sammenstilling av de litt større slamundersøkelser som 

hittil er foretatt ved norske breer. De fleste er utført ved Brekontoret, 

Hydrologisk avdeling i løpet av sommeren 1967. Samtlige breer ligger i 

påtenkte utbyggingsfelt. 

Som framstilligen viser varierer den spesifikke materialproduksjonen fra 

bre til bre. Tallene for Erdalsbreen og Vesledalsbreen er sannsynligvis 

de mest pålitelige. Prøvene er her tatt ved brefronten og prøvetiden dekker 

den del av året da den vesentligste slamtransport foregår. 

Ved Austre Memurubre er også tidsdekningen god. Her er imidlertid 

tallene lavere enn de burde være, da slamprøvene er tatt l 1/2 - 2 km 

foran breen. Fra erfaringer ved sedimentasjons studier i elven nedenfor 

andre breer er det rimelig å anta at tallet for material-produksjonen skal 

være 20-40% høyere. 

Resultatene fra Vestre Memurubre er satt i klamme, for ei antyde at disse 

tall er høyst usikre. De er basert pei for fei målinger og målestedet ligger 

dessuten også her langt fra breen (ca l km). 
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Investigations of sediment yield at 
selected glaeiers in Southern Norway 
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Av de tidligere m<1linger som er tatt med, er tallene for Nigardsbreen et 

resultat av sedimentasjonsstudier i sjøen foran breen. Tallene for 

Tunsbergdalsbreen er antagelig for lave da spesielle forhold gjør seg 

gjeldende her. Denne breen har nemlig en langt større høydeforskjell og 

lengre transportstrekning enn de ovenfor omtalte breer (med unntak av 

Nigardsbreen). Dette fører til at fordelingen av slamtransporten i løpet av 

sommeren er en annen enn f. eks. ved Austre Memurubre. Der er den 

vesentligste slamtransport konsentrert til juli og august. Ved Tunsberg

dalsbreen viste det seg at slamtransporten var mere utjevnet med betydelige 

mengder også i juni og september. 

Tar en hensyn til dis se forhold kan en gjøre noen generelle betraktninger 

m. h. t. breers materialproduksjon. Riktignok varierer den ved de under

søkte breer, men allikevel innenfor en vis s ramme. Med unntak for de 

eksepsjonelt lave verdier fra Vesledalsbreen, ligger den spesifikke 

materialproduksjonen mellom 500 og 1000 tonn pr. kml bredekket overflate. 

Når en så vet at samtlige undersøkelser i 1967 ble foretatt i et år da bre

smeltningen var mindre enn normalt, bør en anta at gjennomsnittet vil 

være større enn de tall som er vist i over sikten. 

Av de veldige mengder materiale som breelvene fører fram til isfronten 

vil en betydelig del, først og fremst de grovere fraksjoner, sedimenteres 

i et eventuelt magasin. Hvor stor del som fraktere s videre vil avhenge av 

flere faktorer, bl. a. materialets kornstørrelse og bassengets dimensjoner 

i forhold til vas sføringen. Sikkert er det imidlertid at det vil skje en gradvis 

gjenfylling av magasinet. Sedimentasjon vil også kunne forekomme i 

tilløpstunneller 0.1. 

Det mest avanserte ved utnyttelsen av vannet i et brevassdrag er å ta vannet 

subglasialt, for å vinne fallhøyde. Foruten at det vesentligste smeltevanns

tilsig nettopp kommer fra breens nedre partier, vil en her møte problemet 

med slam og annen materialtransport med full styrke, selv om større 

stein og blokker kan sile s fra l ved bygging av et grovmasket "nettil i en 

eller annen form. Da store stein bare utgjør en ubetydelig del av den totale 

materialtransporten. vil en nok måtte bygge større bassenger der sedimen-

tasjon av grus og sand kan finne sted. 

avhenge av bassengets størrelse. 

Her vil "klaringseffekten" selvsagt 

Det er åpenbart at man ved planleggingen av et klaringsbassengs dimensjoner 

ikke baserer dette på skjønn, men på resultater funnet ved en systematisk 

prøvetaking ved brefronten, og evt. ved modellforsøk. 

- ~------
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Vesledalsbreelva førte i 1967 ca 600 tonn materiale eller omtrent 300 ~, 

mens derimot Nigardsbreelven i 1962 førte ca 24000 tonn materiale eller 

omkring 12000 m3 • Den totale materialtransport varierer m. a. o. veldig, 

avhengig av breens aktivitet og størrelse, samt naturligvis av berggrunnens 

beskaffenhet. 

En stor del av det suspenderte materiale vil ikke sedimenteres i et mindre 

bas seng. Sedimentasjonsstudier ved Vesledalsvatnet viser dette klart (se fig. 

68 og 70). Dette naturlige basseng er ca 130 m langt, omtrent like bredt 

og noen meter dypt. Slamprøvetaking ved innløpet og utløpet av Vesledals

vatn viser at i gjennomsnitt sedimenteres kun 19% av de suspenderte 

materiale i vannet. Resten føres videre i vassdraget. Ved kunstig, 

mindre klaringsbasseng vil m. a. o. den vesentligste del av det suspenderte 

materialet fraktes videre, og føre til en gradvis nedsliting av ventiler og 

turbiner m. m. Her har en i Norge og i andre land som nevnt innlednings

vis få og dårlige erfaringer. Slitasje på metaller og legeringer av slam

belastet vann burde gjøres til gjenstand for forskning. At en betydelig 

slitasje finner sted er helt klart, men det er ikke kjent hvor raskt f. eks. en 

turbins virkningsgrad nedsettes. 

på denne bakgrunn er det å håpe at slamstudiene ved påtenkte breutbyggings _ 

felt kan intensiveres og utvides i kommende år. I motsatt fall vil en kunne 

komme til å høste unØdvendige dyre erfaringer når kraftanleggene ved brefelt 

sette s i dr Ht. 

KARTLEGGING AV BREFELT 

Det er nødvendig å ha gode, tidsmessige kart over de breområder der 

undersøkelser av massebalansen skal utføres. Hittil har det som oftest 

vært nØdvendig å benytte forstørrelser av kart som var framstilt for andre 

formål (f. eks. bre-kartet over Nigardsbreen som er en forstØrrelse av et 

kart som ble laget for å bestemme arealet av nedslagsfeltene rundt 

Jostedalsbreen (jfr. kartene i Pytte og østrem 1965). Derved er kartene 

kanskje ikke alltid blitt slik som en glaciolog helst hadde ønsket seg dem. 

Ved en internasjonal konferanse om kartlegging av breer, holdt i Ottawa 

1965, ble det satt op visse ideelle krav som bør oppfylles ved framstillingen 

av brekart (se Canadian Journal of Earth Sciences, Vol. 3, No. 6). Bl. a. 

foreslås valg av ekvidistanse, målestokk m. m. Disse kraver forsøkt fulgt 

ved framstilligen av det nedenfor omtalte brekart over Vesledalsbreen. 
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Vesledalsbreen - Erdalsbreen 

Da bremålingene ble satt i gang på Vesledalsbreen måtte man gripe til hel 

nykonstruksjon da det ikke forelå noe brukbart kartgrunnlag over dette 

område. Det var derfor mulig å foreta selve kartkonstruksjonen med det 

spesielle formål for øye å framstille et brekart direkte egnet til bruk for 

breundersøkelsene. Man kunne f. eks. tillate seg å tegne en langt mer 

detaljert brebegrensning enn som hittil har vært vanlig på norske topo

grafiske kart. Begrensningslinjer for både selve breen og for de mange 

snØfonner ble lagt inn med et minimum av generalisering. Videre kunne 

man allerede ved konstruksjonen skille ut de snøområder som hØrer til 

breens akkumulasjons område fra slike snøfonner som ikke direkte bØr 

regnes med til breen. For de førstnevnte ble det konstruert 10 meteres 

hØydekurver slik som for resten av breen, mens de sistnevnte bare ble 

gjengitt med begrensningslinje og eventuelt 50-meters koter. 

For hele det bredekkede område valgtes ekvidistansen 10 meter, for land

skapet ellers er det konstruert 50 meters kurver unntatt i et lite område 

ved Strynekåpa. Her var det slagskygge på flybildene og det ble nØdvendig 

å overføre hØydekurver fra en tidligere spesialkonstruksjon over området, 

utført i annen målestokk. Her er det derfor kun tegnet 100 meters kurver 

på kartet. 

Da man ved arbeide på breen kan trenge gode orienteringspunkter på land, 

ble forekomsten av større stener o. 1. plottet inn på kartet, liksom en rekke 

mindre topper i terrenget. Sadelpunkter i breoverflaten ble også markert 

særskilt, og deres høyder bestemt. 

Konstruksjonen bygger på flybilder tatt 19. juli 1966 fra 7300 meters hØyde 

(WiderØes Flyveselskap, oppgave nr. 1833). Kartets nØyaktighet antas å 

være bedre enn 3 m i relativ hØydebestemmelse og bedre enn 5 m i absolutt 

hØydebestemmelse (for de mar,kerte punkthøyder bedre enn 3 m). Største 

feil i horisontalbestemmelsen er under 6 ~ 8 m. Bare i et område i det 

nordøstre hjØrne og ved Strynekåpa er nØyaktigheten i inntegning av hØyde

kurver og brebegrensning noe mindre. fordi en eldre flybildedekning måtte 

brukes her. Dette har dog neppe noen praktisk betydning for bruken av 

kartet. 

Områder med bresprekker er antydet med grønne streker i sprekkeretningen, 

men det er foretatt en viss generalisering idet hverken det totale antall 

sprekker eller deres relative stØrrelse kunne gjengis riktig i kartets måle

stokk. Spesielt sprekkefarlige områder har dog fått flere grønne streker 
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enn partier med mindre antall sprekker. 

Også for reproduksjonen av kartet var det gunstig at man kunne ta spesielle 

hensyn allerede på det forberedende stadium i arbeidet. Således ble alle 

originalkonstruksjoner risset direkte på de plastfolier som senere ble brukt 

ved framstillingen av trykkplatene. For at hØydekurvene på breen skulle få 

en annen farge enn de på land ble det foretatt en separasjon ved bruk av to 

masker, en for bre- og snØdekket område, en for resten av kartet. Sist

nevnte maske kunne også brukes for framstilling av den brune rastertone 

som er valgt på brefritt land for å framheve både breen selv og de mange 

snøfonner. Kartet har både vanlig geografisk gradnett (regnet fra Greenwich 

meridian) og UTM-nett markert i kanten. 

Trykningen er utført i 4 farger ved Norges geografiske oppmåling og fØlger 

som bilag til denne rapport. 

Memurubreene 

Da breundersøkelsene startet våren 1967 i denne delen av Jotunheimen fantes 

ikke annet kart over breene enn gradteigsbladet Gjende i målestokken 

l: l 00 000 og evt. forstØrrelser av dette kart. I påvente av at bedre kart 

skulle lages fra flybilder tatt i 1966, ble det konstruert et midlertidig kart 

i målestokken l: 50 000 over nedbØr sfeItet til Memuruelven ovenfor ca. 1150 m. 

Det geodetiske grunnlag var relativt godt slik at nØyaktigheten i absolutt høyde

bestemmelse kan antas å være bedre enn 5 meter, relativ høydebestemmelse 

bedre enn 3 meter. Feilen i horisontalbestemmelse er ikke over 20 meter. 

Bådf~ i brefritt terreng og på breene el' høydekurver konstruert med 50 m 

ekvidistanse. Det var ingen problemer med konstruksjonen av koter på 

breen bortsett fra et relativt flatt område på Vestre Memurubre i 1850-1900 

meters ·hØyde. Her måtte beliggenheten av 1900-m-koten skisseres inn på 

grunnlag av breoverflatens antatte form i dette område (basert på det gamle 

gradteigkartet). Flybildene som ble tatt 21. juli 1966 ga nemlig intet grunnlag 

for å konstruere kurver i dette område. 

Etter at kartet var konstruert ble det bygget en hytte, en bro og installert 

en limnigraf i området. Beliggenheten av disse er skissert inn på kartet 

med en nØyaktighet som antakelig er noe mindre enn som angitt for kartets 

Øvrige detaljer. 

Fra originalkonstruksjonen som ble plottet med blyant i en "Wild B-8 Aviograph" 

av P. Vold, ble det trukket opp to tusjtegninger, en for hver av de to trykk-
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farger. Det ble valgt en blå-grønn farge for hydrografi og breer (dvs. breens 

hØydekurver, begrensningslinje og hØyde tall) og en mørk brun-grå farge for 

terrengformasjoner, hØydekurver i brefrie områder, hØydetall, navn, ramme 

osv. I tynn strek (f. eks. i hØydekurvene) virker denne farge brun, i tykk 

strek (ramme og titel) virker den nærmest svart. 

Kartet er trykt i offset ved NVE' s hustrykkeri og fØlger med denne rapport 

som bilag. 

LITT OM TRIANGULERINGS-ARBEIDET VED BREENE. 

Ved de fleste breer der NVE' s brekontor utfører massebalanseundersØkelser 

er det etablert trigonometriske punkter. Punktene ligger på land i under

søkelsesområdenes umiddelbare nærhet, og er opprettet fordi man 

l) ved triangulering vil søke å få en god posisjonsbestemmelse for 

målestakene på breene, 

2) ved å triangulere til de samme staker flere år på rad, får muligheter 

til å beregne breenes midlere bevegelseshastighet, bevegelses

retning og evt. breens nivåforandringer. 

Arbeidet i marken 

I praksis har det vist seg vanskelig å få kontinuitet i disse målingene. 

Mange steder er det vanskelig å få målestakene til å "overleve" vintrene, 

spesielt er dette et problem på Vestlandets breer, der de fleste staker enten 

snØr ned eller iser ned. Når staken smelter frem om sommeren, og må 

bores ned på nytt, har beklageligvis noen av våre sommerassistenter vært 

slurvete med innmåling av forflytningene. 

Det har heller ikke vært mulig å triangulere inn stakene i alle våre under

søkelsesområder hvert år. Til det er trianguleringen et altfor tidkrevende 

arbeid, og den lar seg bare gjennomføre i siktbart vær uten nedbør og sterk 

vind. 

I 1965 ble det utført en god triangulering til våre ca. 3 O måle staker på 

Nigardsbreplatået. I 1966 derimot lå 2 mann i Jostedalen helt fra lS/9 til 

S/lO for å triangulere på nytt, uten å få en eneste dag med observasjonsvær. 

I 1967 ble ny triangulering foretatt, men bare l målestake hadde da "overlevet" 

vintrene siden 1965-trianguleringen, og det nedlagte arbeid ga derfor ikke 
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grunnlag for bevegelsesstudier. 

På Nigardsbreens tunge har man smeltet stålwirer 15-25 m ned i isen. 

Dette er gjort for å kunne måle den store avsmeltningen, som her er 10-20 m 

i året. Punktene der kablene er fros set fast i isen ble triangulert i september 

1966 og i juli 1967, og isbevegelsen kunne beregnes. 

På Storsteinsfjellbreen i Nordland har man klart å bevare de samme måle

staker helt fra 1964, og de har vært triangulert inn i 4 år på rad. 

på Hellstugubreen har R. Pytte gode vinke1observasjoner til målestaker helt 

fra 1961. 

Beregningsarbeidene 

Enda mere tidkrevende enn arbeidet i marken er beregningene etter en 

triangulering. Ettersom tiden ikke har strukket til, har observasjons

resultatene dessverre blitt liggende ubearbeidet. Man har dog forsØkt å 

sette triangelpunktene av etter kartets topografi, og deretter avsette 

stakenes posisjoner på kartet ut fra triangelpunktenes noe tvilsomme 

beliggenhet. Som man kan vente har metoden vist seg meget usikker. Stake

bevegels er er også i noen utstrekning regnet ved en såkalt halvgrafisk metode 

som vi ikke skal komme inn på her. 

Fig. 72 
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Det var klart at målingene som var utført i marken ikke ville gi det fulle 

utbytte før man fikk bestemt den eksakte beliggenhet av alle triangelpunktene. 

I 1966 ble det derfor bestemt at man skulle prØve å få beregnet koordinater 

og hØyder for disse punktene. På Folgefonni, Alfotbreen, Nigardsbreen 

og Storsteinsfjellbreen har det nå ved triangulering latt seg gjøre å 

knytte disse punktene til landsnettet. Kart over de lokale triangelnett 

og oversikt over punktenes koordianter er gjengitt på bilag til denne rapport. 

Trianguleringene ble beregnet på Norsk Regnesentrals datamaskin med 

hjelp av Als Byggedata' s fullstendige program for triangulering. Dette 

betydde at man videre kunne regne koordinater og hØyder for stakene på 

breen fra år til år, og endelig regne ut bevegelsesretning, midlere 

bevegelseshastighet, og eventuelle nivåforandringer. 

Til nå foreligger slike beregninger for Storsteinsfjellbreen og Nigards

bretungen (fig. 72 og 73). 

STORSTEINSFJELL 

Beregnet brebevege1se 1965-1967 

Stake Lengde Retning H o.h. 

nr. m nygrader m 

1965-66 1966-67 1965-67 1965-66 1966-67 1967 

2 - - - - - 96 0.6 
3 - - 7.6 146 - 987.8 
4 - - 18.3 160 - 1011.1 
5 - - 20.1 157 - 1042.5 
6 - - 27.1 155 - 1075.8 
7 - - 28.7 161 - 1103. O 
8 - - 38.8 186 - 1141.4 
9 - - - - - 1169.0 

10 20.4 20.8 - 201 185 1212.1 

11 - 21. O - - 190 1244.5 
12 17.2 17.2 - 159 174 1267.6 
13 17.3 15. O - 144 161 1282.4 
14 - 15.1 - - 138 1302.7 
15 - 14.9 - - 140 1320.1 
16 - 11. 7 - - 135 13 34.3 
17 - B. O - - 141 1341.1 
18 5.5 6.4 - - 153 1377.9 
19 - 5.4 - - 145 1389.7 

2l - 14.7 - - 138 1476.8 
22-63 - 8.7 - - 103 1417.4 
23 - - - - - 1554.6 
24 - - - - - 1645.3 
31 - - - - - 1379.4 
32 - 9.5 - - 141 1381.5 
33 - 9.9 - - 123 1382.2 
34 - 10.1 - - 126 1413.5 
35 - 6.1 - - 134 1435.1 

36 - 10.1 - - 104 1394.2 
37 - 9.6 - - 111 1371. 9 
38 - - - - - 1354.8 
41 - 1.6 - - 147 1391. 9 
42 - l.S - - 149 1406.7 

142 - 9.2 - - 154 1299.7 
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MålenØyaktighet 

Målingene er utført med et Kern DKM l tachymeter. Med dette vesle 

instrument kan man ikke fordre svært stor grad av nøyaktighet, men det 

har vist seg tilstrekkelig til vårt formål. Når det gjaH å få posisjonsbe

stemmelse på NVE' striangelpunkter har siktelengdene vært mellom 5 og 

3 O km til nærmeste NGO-punkt. Til staker på breen er siktelengden ikke 

over 10 km. Innen hvert enkelt område ble det foretatt feilutjamning for 

hele trianguleringen under ett, og feileellipsene (den maksimale mulighet 

for feil i punktenes koordinater) var alle steder meget tilfredsstillende. 

For punktene o Folgefonni var feile ellipsene fra 0.20 til O. SO m. pa m 

Il " " Alfotbreen " " " 0.05 m " O. OS m. 

" " " Nigardsbretungen " " 0.02 m " 0.20 m. 

" " " Storsteinsfjell " " 0.00 m " 0.07 m. 

HØyderegningenes maksimale feil ligger på ca. O. l m og den midlere 

horisontale vinkelfeil i vår beste triangulering, Storsteinsfjelltrianguleringen. 

var 2S cC (O. 002S g ). 

Fig. 73 
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Målenøyaktigheten til stakene p.t breen er vanskeligere .t fasts1.t. MUe

stakene er nemlig regnet som enkle fremskjæringer, og ingen feilutjamning 

'2r ioretatt. Men der hvor man har 3 eller flere sikt til en stake, kan man 

regne ut 3 eller flere sett koordinater til staken og mid1e disse. Dette har 

vært gjort der det har vært mulig, og feilen i de horisontale m.tlinger har 

da vist seg .t ligge innenfor en ramme av 0.2 - O. 5 m. 

HØydem.tlingene er betydelig svakere mange steder, fordi de som har utført 

målingene ofte har manglet den nødvendige kunnskap om framgangsm.tten. 

Som feilgrense for hØydem.tlingene har vi satt 1. 00 m og bare de punkter 

som har tilfreds stillet dette krav har vi angitt hØyden for. 

Bevegelsesberegninger 

Det store trianguleringsmateriale vi hadde for Storsteinfjellbreen ville ha 

vært meget tidkrevende å regne for hånd. Det viste seg imidlertid at 

Byggedata' s programmer for polare stikningsdata kunne brukes direkte p.t 

våre m.tlinger. Først fikk man regnet stakenes koordinater som enkle frem

skjæringer i 1965, 1966 og 1967, og samtidig fikk vi stakenes bevegelses

retning og avstand i periodene 1965 - 1966 og 1966 - 1967. Endel mangelfulle 

målinger og målefeil i marken gjør at vi ikke kan f.t beregnet alle stakers 

bevegelse i alle periodene, men resultatene m.t likevel karakteriseres som 

tilfredsstillende. 1964-trianguleringen var utført med henblikk p.t grafiske 

arbeider, vinkelavlesningen var tatt med l desimal og var følgelig altfor 

unøyaktig til koordinatregning. 1964-trianguleringen er derfor avsatt grafisk 

på de steder den stemmer overens med dataene for alle de tre senere år. 

NIGARDSBRETUNGEN 

Beregnet brebevegelse 1966 (25/9) - 1967 (20/7) 

I'i"e Lengde Retning H o.h. 
nr m nygrader juli 1967 

m 

41 114.41 140 705.6 

40 101. 61 162 670.3 

39 95.68 174 652.7 

38 89.70 183 637.6 

37 80.93 188 618.5 

36 78.97 190 603.5 

u: 78.73 191 590.8 

73.85 190 579.3 

33 73.35 188 564.5 

31 61. 50 179 529.3 

30 40.85 166 510.5 
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Ved betraktninger av fig. 72 ser en at isbevegelsen i et område 150 m 

ovenfor brefronten var ca. 3 m pr. år, mens den bare l km lenger oppe 

(ved stake 10) får en maksimal verdi av 22 m pr. år. Det er naturlig nok e.n 

avtagende tendens videre oppover breens slakere partier mot stake 20, 

mens det er en hastighets økning igjen i breens Øvre bratte område. Hastig

heten her er imidlertid ikke så stor som i maksimalområdet mellom stake 

7 og Il. Arsaken ligger sannsynligvis både i at breen er grunn og fordi de 

ovenforliggende bremasser er mere beskjedne. 

Stake 41 og 42 ligger i en bakevje og beveger seg minimalt. Det er tydelig 

at stakenes bevegelsesretning temmelig nØyaktig fØlger breoverflatenes 

fallretning. 

Bevegelsesberegningene på Nigardsbretungen er foretatt på samme måte 

som på Storsteinsfjell. Det er selvsagt meget større ishastigheter man har 

å gjøre med her. Bevegelsen på fig. 73 har foregått i tidsrommet 25/9-66 

til 20/7-67, altså i lØpet av ca. 10 måneder. Også her er det en betydelig 

avtagende tendens i bevegelseshastigheten nedover mot brefronten. 

Det er å håpe at vi i framtiden vil bli i stand til å bibeholde et tilstrekkelig 

antall staker i firnområdet på f. eks. Nigardsbreen, slik at også bevegelsen 

i breens Øvre deler kan studeres. Det har betydning bl. a. for en bestemmelse 

av dreneringsområdets Øvre grense, noe som kan være vanskelig på platåbreer. 

KORRELASJONSBEREGNINGER - ET MIDDEL TIL AVLØPSPROGNOSERING. 

Innledning 

Hvis man betrakter et diagram som viser temperatur, nedbør og avløp 

for en bre i lØpet av sommeren kan man visuelt prØve å korrelere varia

sjoner i avlØpet med samtidige variasjoner i nedbør og temperatur. På 

denne måten kan man gjøre seg en oppfatning om hvilken faktor som er den 
i 

mest betydningsfulle for avlØpet fra et brefelt. 

I en varm, tørr sommer vil variasjoner i døgnmiddeltemperaturen fØlges 

av noenlunde liknende variasjoner i avlØpet - varme dager gir mer smelte

vann enn kalde. På den annen side vil kraftige regnvær gi topper i avlØps

kurven, og det vil gjerne bli spesielt store avløpsøkninger etter varme 

perioder, da breens snØ og firn er bortimot "mettet" med smeltevann og 

et tilskudd av regn umiddelbart dreneres fra breen. En mindre avløps-
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Økning eller i allefall en langsommere økning kan ventes tidlig på sommeren 

når snØen midlertidig absorberer en del av regnvannet, eller hvis regnet 

faller ved lave temperaturer da t. o. m. frysing kan forekomme. NedbØrens 

størrelse sammenliknet med temperaturen på breen er derfor avgjørende 

for hvilke avløpsvariasjoner man kan vente. 

For breer i et kontinentalt område har det vist seg at avløpet stort sett 

synes å fØlge temperaturvekslingene meget nøye; nedbøren spiller en 

mindre rolle enn man kanskje ville ventet. For breer i maritime områder 

derimot~ er nedbøren den avgjØrende faktor for avlØpsvariasjonene; selv 

ganske intense "varmebølger" gir mindre økning i avløpet enn regnværene. 

Da sommeren 1967 var relativt kald og regnrik, er det ikke lett å demon

strere ovenstående forhold med de diagrammer som finnes i foreliggende 

rapport. Men ser vi f. eks. på diagrammene for Alfotbreen og Austre 

Memurubre (fig. 6 og 37) er det lett å konstatere at en økning i lufttempe -

raturen gir mindre utslag i avløpet for Alfotbreen enn tilsvarende forhold 

for Austre Memurubre. En kraftig temperaturstigning ved Alfotbreen i 

midten av juni og i slutten av august ga bare meget små økninger i vas s

føringen, mens en temperaturstigning ved Austre Memurubre i midten av 

juli og omkring 20. -25. august resulterte i tydelige og avgjort kraftigere 

utslag i vassføringen fra denne bre. 

Det er ikke bare de nevnte to faktorer som innvirker på bresmeltningen. 

Vindhastigheten og dermed den varme som tilføres ved konveksjon kan 

f. eks. spille en betydelig rolle. Videre vil vannet trenge noen tid fra 

breens Øvre deler til punktet der avløpet måles. Derfor vil en visuell 

granskning av nevnte diagram bare gi et nokså usikkert og kanskje 

subjektivt preget inntrykk av de rette avhengighetsforhold. En tallmessig 

behandling av observasjonsmaterialet er derfor ønskelig. 

Metodikk 

Den metode som her er blitt brukt ved sammenligning av vassføring og 

forskjellige meteorologiske faktorer er utviklet i løpet av de siste par år. 

Da man i 1965 startet massebalansemålinger på noen utvalgte breer i 

Canada, ble diagrammene analysert ved en enkel visuell betraktning, og 

avløpets avhengighet av temperatur og nedbØr bedømt subjektivt 

(Østrem 1966a , s. 105). Denne enkle metodikk ble senere gransket av 

Paterson (1966, s. 384) som foreslo å bruke en tallmessig behandling av 
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resultatene. En videre utviklet og mere omfattende matematisk analyse, 

utført på datamaskin, viste senere at man ved å bruke trinnvis regres -

sjonsanalyse kan komme fram til en formel der avløpet bestemmes av et 

visst antall frie variable d. v. s. visse meteorologiske faktorer. Hver for 

seg er dis se variable et uttrykk for hvert dØgns middelverdi, målt enten 

samme dag som avløpet eller l <1 2 dager tidligere (Østrem 1966b , s.388). 

Man antar at det eksisterer et liniært samband mellom vassføringen og 

en eller flere av de frie variable og man prØver seg fram til den første

gradslikning som best beskriver vas sføringen under denne forutsetning. 

Tallbehandlingen bygger på en multipel regressjonsanalyse, der man på 

grunnlag av de nevnte observasjonsdata finner fram til en funksjon av 

formen: 

der Q betyr dØgnlig avlØp (avhengig variabel) og Xl' X 2 , X 3 osv. er de 

uavhengige variable, dvs. de meteorologiske data man vil bruke, utregnet 

for hvert enkelt dØgn i observasjonsperioden (dØgnlig middeltemperatur, 

dØgnlig nedbør osv. ). 

Analysen består normalt i å finne koeffisientene kl' k 2 , k 3 osv. og 

deres signifikans. Men det hender ofte at det ikke er nØdvendig å ta med 

alle de uavhengig variable for å "beskrive" vassføringen. Det kan med 

andre ord være at vas sfØringen uttrykkes meget godt ved en formel der 

bare noen av de meteorologiske faktorene inngår, og der en ytterligere 

innføring aven uavhengig variabel ikke øker sikkerheten i resultatet. 

Regnemaskinprogrammet som er brukt ved foreliggende analyse starter 

derfor med å finne hvilken av de uavhengig variable (dvs. hvilken meteoro

logisk faktor) som vil gi den største reduksjon i variansen hos den avhengig 

variable (dvs. vassføringen). Hvis denne reduksjon er signifikant for et 

oppgitt nivå blir den uavhengig variable tatt med i regressjonslikningen 

og resultatet utskrevet. Dernest søker maskinen ut den variable blandt 

de resterende som gir den største reduksjon i restvariansen. Hvis det 

på noe punkt i denne analyse viser seg at en variabel som allerede er tatt 

med allikevel kan utelates uten å medføre en signifikant økning i rest

variansen, blir den strøket før en ny variabel tas inn i regressjonslikningen. 

Den utstøtte variable vil dog kunne taes inn i likningen igjen på ~t senere 

stadium, hvis det da viser seg at den bidrar signifikant til regressjonen. 

For en fullstendig beskrivelse av regnemaskinprogrammet henvises til 

WØien 1966. Programmet brukes som et standardprogram ved Norsk 
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Regnes entral (Program NRSR - Multiple Regres sion Analysis), det er 

skrevet i UNIVAC FOR TRAN IV og kjØres på Regnesentralens store 

maskin UNIVAC 1107. 

Resultat 

På grunn av at sommeren 1967 var relativt kald og fuktig i SØr -Norge 

kom temperaturen som nevnt til å spille mindre rolle for breelvenes 

vas sfØring enn hva man kan vente i et mere normalt år. Derfor får vi 

gjennomgående best korrelasjon mellom avløp og nedbør, og tempera

turen kommer alltid inn som en faktor med mindre korrelasjonskoeffisient. 

Bare for Vesledalsbreen finner vi avvikende tendens, her spiller nemlig 

vinden en betydelig rolle (det smelter særskilt meget når fuktig luft stryker 

over breen) og hvis man velger å beskrive vassføringen med bare en eller 

to variable, blir det vindhastigheten som blir den dominerende faktor i 

regres sjonslikningen. For de andre breene viser det seg at nedbøren 

samme dag (P ) eller dagen før (p l) har størst betydning; temperaturen 
n n-

kommer i beste fall som en sekundær faktor. Normalt vil et slikt forhold 

gjøre seg sterkest gjeldende for breer i fuktige strøk (altså for våre 

Vestlandsbreer) mens avlØpet fra breer i kontinentale områder avgjort 

vil være mest fØlsomt overfor temperatursvingninger. Dette var f. eks. 

tilfelle for Storsteinsfjellbreen i 1966 da bare temperaturvariasjonene ga 

signifikante utslag i avløpstallene fra breen. Nedbøren ga dengang ingen 

signifikant økning i vassføringen, og man kan si at smeltningen helt og 

holdent dominerte tilsiget fra breområdene i innlandet. 

En nærmere presentasjon av resultatene av korrelasjonsberegningene for 

1967 fØlger nedenfor. 

Alfotbreen. 

AvlØpet fra breen registreres med en limnigraf (VM 1441) i "Br,eelva" 

som drenerer ialt 8. 6 km'. Av dette dekker den observerte delen av 

Alfotbreen ca. 4. 7 km' eller omtrent 55 %. Limnigrafen var igang hele 

sommeren; som undersØkelsesperiode for korrelasjonsberegningene er 

derfor valgt tidsrommet 10/6 - 31/8, dvs. den tid da daglige fullstendige 

observasjoner av temperatur og nedbØr ble foretatt på breen. 

De næz:meste klimastasjoner, der daglig nedbør måles rutinemessig for 

Meteorologisk institutt, er Svelgen, Davik og Alfoten IL 
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NedbørshØyder fra disse tre stasjoner er brukt i foreliggende analyse, 

mens dØgnmiddeltemperaturer er tatt fra den meteorologiske stasjon FØrde 

i Sunnfjord. Det er meget god korrelasjon mellom de daglige middel

temperaturer målt i FØrde og ved brehytta. Videre viser nedbørtallene 

en god korrelasjon mellom observasjonene i Davik og målingene ved 

observasjonshytta. (Korrelasjonskoeffisientene for dØgnlige observasjoner 

Tabell l 

Alfotbreen 1967 

Observasjons- H o.h. Anvendte symboler DØgnmiddel Temp.gradient 

steder m temp. nedb_ °c mm °C1100 m 

rØrde 3 t - 13.0 -
Svelgen 16 - PS - 9.2 

Davik 32 - PD - 7.4 

Alfoten Il 24 - pA - 5.3 

Observasjons- 980 t' p' 6. O 12.2 0.71 
hytta ca. 100 m (normal-
øst for bretunp,en måler) (rØrde/Hytta) 

p" 13.1 
(pluvius) 

DØgnlig avlØp (Q> er målt i bre-elva, VM 1441 (dØgnmiddel 32.19 • 10 4m3 ) 

Tabell 2 

Alfotbreen 1967 

Korrelasjonskoeffisienter for daglige observasjoner 

JevnfØrte observasjoner Koeffisient Signifikansnivd 

(Utvalg) 

AvlØp breelva - p"n 0.78 0.000 

" " - p' n-l 0.68 0.000 

" " - PAn 0.57 0.000 

" " - pin 0.53 0.000 

t - t' 0.86 0.000 

PS - p' 0.72 0.000 

- pli 0.58 0.000 

PD - p' 0.82 0.000 

- pli 0.75 0.000 

PA - p' 0.61 0.000 

- pli 0.67 0.000 

p' - pli 0.74 0.000 

n = samme dag, n~l er dagen fØr. 
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i de forskjellige punkter er oppført i tabell 2, mens en oversikt over 

observasjonssteder og anvendte symboler er angitt i tabell l). 

Som uavhengig variable ved regressjonsanalysen ble valgt nedbØren på de 

tre klimastasjonene, i en standard nedbørmåler ved brehytta samt i 

en "Pluvius" nedbØrmåler samme sted; for samtlige nedbørstall ble både 

dagens verdier og foregående dags verdier tatt med i rekken av variable. 

Videre ble døgnmiddeltemperaturen i FØrde og ved brehytta - dagens 

verdi og foregående dags - tatt med i analysen. På grunn av instrumentsvikt 

kunne ikke vindhastigheten inkluderes. Da man må anta at store energi

mengder nettopp tilføres breen ved kondensasjon av fuktig luft, bør 

vindhastigheten tas med ved senere analyser av liknende art. (Jfr. 

resultatene fra Vesledalsbreen). 

Resultatet av regressjonsanalysen vises i tabell 3. Den viktigste faktor 

for bestemmelse av vassføringen ved limnigrafen er alltid nedbØren, 

målt i "Pluviusen" ved brehytta, enten man ønsker å ta med en, to eller 

tre variable i likningen. Temperaturen, målt i FØrde samme dag, 

kommer som den sekundære faktor mens nedbør, målt i "Pluviusen" ved 

brehytta dagen fØr, er den siste faktor av betydning. Det viste seg 

meningsløst å ta med flere variable enn disse tre i regressjonslikningen, 

som oppnådde en multipel korrelasjonskoeffisent på 0.89 ved bruk av de 

3 variable. Det kan se ut som om likningen (se tabell 3, nederst) gir et 

negativt avløp når nedbør og temperatur går mot O, men her må man ta i 

betraktning at temperaturen t vil være et positivt tall selv om temperaturen 
n 

ved breen (tt) går ned til frysepunktet og avlØpet nærmer seg null. 

FØrst etter å ha observasjons serier for en rekke år med ulike værforhold 

vil man kunne prognosere avlØpet fra breen med noen større sikkerhet; 

dette vil være et av de mål vi sikter mot i vårt framtidige arbeid. 

Tabell 3 

Alfotbreen 1967 

Regressjonslikninger for avlØp 

Antall Likning for vassføring, Q <l04 m 3 pr. dØgn) Multipel = 
variable (Partiell korrelasjonskoefL i parentes) korr.koeff. 

p" 
I 

l 0.81 n + 21. 53 
I 

0.78 

(0.78) 

2 0.89 pfi n + 2.79 tn - 15.67 0.84 

(0.83) (0.50 ) 

3 0.74 pli n + 3.95 t n + 0.39 p" n-l - 33.69 0.89 

(0.8l) (0.67) (0.56) 

Signifikansnivå for samtlige korrelasjonskoeff. var under 1%. 
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Erdalsbreen. 

Like nedenfor brefronten ble det i 1967 opprettet et vannmerke (skala) 

som ble avlest flere ganger daglig fra 9/7 til 22/8. Ved sterkt stigende 

vassføring og i flomsituasjoner ble avlesninger foretatt hver time. Selv 

om vassføringskurven må karakteriseres som provisorisk bør dog de 

beregnede dØgnavløp gi et godt bilde av de relative variasjoner i vass

føringen. Til vannmerket dreneres ialt 16. O kma-hvorav Il. 2 km1, eller 

hele 70 %, er bredekket. 

Som uavhengig variable måtte her velges vesentlig observasjoner som 

var foretatt andre steder enn ved selve breen, da kun temperaturobserva

sjoner ble foretatt ved hytta foran bretungen. Vinden på stedet ble 

bedømt subjektivt, og den ble tatt med i analysen. Ingen av de observerte 

døgnlige vindhastigheter ble imidlertid inkludert i den endelige regres -

sjonslikning. Det var relativt god korrelasjon mellom vinden på 

Erdalsbretungen og oppe på breplatået (øvre hytte på Vesledalsbreen). 

En oversikt over de uavhengig variable og anvendte symboler er samlet 

i tabell 4,der også døgnmidler og temperaturgradienter er utregnet for 

observasjonsperioden. Da temperaturobservasjoner ved den meteoro

logiske stasjon Opstryn tidligere er brukt bl. a. av Rogstad (1941, 1951). 

for beregninger av Jostedalsbreens tilbakegang, har vi også tatt med 

temperatur- og nedbørstall fra denne stasjon. Fordi Erdalsbreen er 

så lang har vi tatt med observasjoner fra samme dag, dagen før og to 

dager før i analysen. Det viste seg dog at de daglige nedbørsverdier 

fra Opstryn ikke ga noen korrelasjon med nedbøren ved Erdalsbretungen, 

Tabell 4 

Erdalsbreen 1967 

Oversikt over observasjoner i perioden 9/7 - 22/8 

Observasjons- H.o.h. Anvendte symboler DØgnmiddel Temp.gradient 

steder m temp. ne db. vind °c mm mls °C/100 m 

Opstryn 205 t P - 12.8 2.9 -

Hytte ved tungen 
Erdalsbreen 900 - p' V' - 5.3 2.2 

Nedre hytte 0.74 
Vesledalsbreen 1130 til pti - 6. O 4.9 

_. 
(fra Opstryn) 

Øvre hytte 
0.73 

p'" V"' (fra Opstryn) 
Vesledalsbreen 1590 ti" 2.7 3.4 4.8 0.72 

(fra n.hytte) 

DØgnliR avlØp (Q) er målt ved brefronten (dØ8nmiddel 41,llol04 m3) 
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og derfor heller ikke med avløpet (se tabell 5). Temperaturen i Opstryn 

viste derimot god korrelasjon med observasjoner i bre området, se videre 

i avsnittet om Vesledalsbreen. Ialt 23 variable ble brukt ved analysen. 

Resultatet av regressjonsanalysen framgelr av tabell 6. Vi ser at ned

børen pc1 breplatc1et dagen før (Pl I fl) er den viktigste faktor for å 
n-

bestemme avlØpet, mens nedbør samme dag i et lavere nivc1 (målt ved 

Vesledalsbretungen) er den sekundære faktor; temperaturen samme sted, 

men mellt dagen før viser seg å være en faktor av minst betydning for 

regres sjonslikningen. Innføring av ytterligere variable ville ikke forbedret 

likningen, som oppnådde en multipel korrelasjonskoeffisient pel O. 82 ved 

bruk av 3 variable. 

Tabell 5 

Erdalsbreen 1967 

Korrelasjonskoeffisienter for daglige observasjoner 

JevnfØrte observasjoner Koeffisient Signifikans-

AvlØp 

" 

" 

" 

" 

Antall 

variable 

l 

2 

3 

(utvalg) 

Erdalsbreen - pUI 
n-l 0.64 

" - p' 0.59 
n 

" - pli 
n 0.53 

" - P III 
n 0.52 

" - " 0.50 t n-l 

p' - p 0.18 

p' - p" 0.59 

p' - pil; 0.48 

Vi - VIII 0.69 

n : samme dag, n-l = dagen fØr 

Tabell 6 

;rdalsbreen 1967 

RegressjDnslikninger for avlØp 

Likning for vassføring, Q = (10 4m 3 pr døgn) 

(Partiell korrelasjonskoeff. i parentes) 

2.31 p/" 
n-l + 33.23 

(0.64) 

2.02 p/ll 
n-l + 1. 03 pli 

n + 29.19 

(0.64) (0.53) 

1.81 pl/l + O 91 pli + 
n-f • n 2.26 til 

n-l 
+ 16.87 

(0.65) (0.53) (0.49) 

nivå 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.248 

0.000 

0.001 

0.000 

Multipel 

korr. koeff. 

0.64 

0.76 

0.82 

Signifikansnivå for samtlige koeffisienter var 0.1% eller mindre 
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Vesledalsbreen. 

Ved denne bre ble det i 1967 opprettet et vannmerke (skala) like foran 

brefronten og avlesninger ble foretatt flere ganger daglig - i visse perioder 

opp til l a: 2 ganger i timen. Det ble også installert en limnigraf (VM 1656) 

i et vann ca. 800 m nedenfor breen. I foreliggende analyse er det bare 

tatt hensyn til avlØpet ved brefronten. Her dreneres et område på 7. 2 km' 

hvorav 4. O km't eller ca. 56 % er bredekket. Som observasjonsperiode er 

valgt tiden 13. juli - 31. august, da det i denne periode foreligger avløps

data fra vannmerket ved brefronten. 

Foruten de daglige observasjoner av temperatur og nedbør i Opstryn 

Tabell 7 

Vesledalsbreen 1967 

Oversikt over observasjoner i perioden 13/7-31/8 

Observasjonssteder H.o.h. Anvendte symboler Dpgnmiddel Temp. gradient 

m temp. nedbØr vind °c mm m/s cC/IDO 

Opstryn 205 t P 13.0 l.B -
Nedre hytte ved 0.72 

isfronten 1130 t' p' 6.3 4.4 -
Øvre hytte ved 0.65 
breens hØyeste del, 
øst for Strynekåpa 1590 t" pH V" 3 • 3 3.1 4 • 5 

DØgnlig avlØp (Q) er mJlt ved brefronten (dØgnmiddel 19.85.l04m3 ) 

Tabell 8 

Vesledalsbreen 1967 

Korrelasjonskoeffisienter for daglige observasjoner 

JevnfØrte observasjoner Koeffisient Signifikans-

(utvalg) nivå 

AvlØp fra breen - V"n-l 0.67 0.000 

" - tn-l 0.61 0.000 

" - t'n-l 0.60 0.000 

" - Pn-l 0.60 0.000 

" - P"n-l 0.53 0.000 

t - ti 0.87 0.000 

t - til 0.80 0.000 

ti - til 0.80 0.000 

P - p' 0.80 0.000 

P - p" 0.68 0.000 

pl - pli 0.82 0.000 

n = samme dag, n-l = dagen fØr 

m 
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foreligger liknende observasjoner fra to steder ved breen; nedre hytte 

ved brefronten og Øvre hytte oppe i firnområdet.. på sistnevnte sted ble 

dessuten vindhastigheten observert. Midlere vindstyrke ble beregnet for 

hvert enkelt dØgn i observasjonsperioden, og dette tall anvendt som en 

av de ialt 14 variable. Det viste seg at vinden dagen før (V' r I l) hadde 
n-

en meget høy korrelasjon med avlØpet (korr. koeff. 0.67; se tabell 7) og 

den var den viktigste faktor i regressjonslikningen når bare en eller to 

variable ble inkludert. Den sekundære faktor var i sistnevnte tilfelle ned

bør dagen før, målt i Opstryn. Hvis flere variable ble inkludert viste 

det seg at nedbøren dagen før i Opstryn overtok rollen som den primære 

faktor og temperaturen dagen før i Opstryn som den sekundære. Vinden 

på breplatået dagen før ble den tredje og nedbør ved tungen samme dag 

den fjerde faktor i regressjonslikningen. Med de 4 variable oppnåddes 

en multipel korrelasjonskoeffisient på hele O. 91 (se tabell 9). 

Av de enkelte korrelasjonskoeffisienter mellom samtlige døgnverdier 

er et utvalg oppført i tabell 8. Vi ser her f. eks. at det er en meget god 

korrelasjon mellom temperaturen i Opstryn og ved nedre hytte; forholdet 

er litt mindre godt for Øvre hytte. Videre er det en forbausende god 

korrelasjon mellom dØgnlig nedbør i Opstryn og ved nedre hytte - i mot

setning til hva som var tilfelle for Erdalsbreen. Dette forhold vil bli 

nærmere undersøkt i 1968. 

Tabell 9 

Vesledalsbreen 1967 

Regressjonslikninger for avlØp 

Antall I Likning for vassfØring, Q = O04 m3 pr dØgn) Multipel 
variable I (Partiell korrelasjonskoeff. i parentes) korr. koeff. 

l 2.54 V" 
n-l + 8.44 0.67 I 

(0.67) 

2 2 05 V" • n-l + 1. 90 P 
n-l 

+ 7.20 0.79 

(0.64) (0.56) 

3 2.01 P 
n-l + 2.29 t n _ l + 1.42 V" - 19.74 0.89 n-l 

(0.70) (0.68) (0.60) 

4 1. 85 P + 2.18 t n _ 11-1.22 V" + 0.32 1"- 18.50 0.91 n-l n-l n 
(0.69) (0.69) (0.54) (0.34)X 

x) Signifikansnivå 1.8%, for alle Øvrige koeffisienter under 0.1% 
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Nigardsbreen. 

Avløpet fra Nigardsbreen registreres aven limnigraf (VM 1408) ved 

utløpet av Nigardsvatnet, det totale dreneringsområdet er ca. 64 km2 hvorav 

ca.4l km< eller 64 % er bredekket. 

Meteorologiske observasjoner foretas rutinemessig ved Meteorologisk 

institutts klimastasjon BjØrkehaug. De daglige middeltemperaturer og 

nedbørhøyder fra denne stasjon og fra observasjonshytta ved "Steinmannen" 

på Hauganosi er tatt med i databehandlingen for Nigardsbreen, liksom 

døgnmiddeltemperaturer fra termografhuset ved stake 65 på breplatået 

(se tabell 10). på grunn av den store avstand fra breens Øvre deler til 

limnigrafen ble det for samtlige parametre benyttet både dagens tall og 

tallene fra en og to dager før. Ialt ble det derfor 15 uavhengig variable 

Tabell 10 

Nigardsbreen 1967 

Oversikt over" observasjoner i perioden 1/7 - 31/8 

Observasjonssteder H.o.h. Anvendte symboler DØgnmiddel Temp.gradient 

m temp. nedb. °c mm °CIIOO m 

BjØrkehaug 280 t P 12.0 3.9 
0.65 

Observasjonshytta 
ved "Steinmannen" I 

på Hauganosi 1620 t p' 3.3 4.1 
l. 09 

"BreDlatået" termo-. , 
til grafhus ved stake 65 1760 - 1.8 -

DØgnlig avlØp (Q) er målt ved utlØpet av Nigardsvatn (dØgnmiddel 148.23·104m3) 

Tabell 11 

Nigardsbreen 1967 

Korrelasjonskoeffisienter for daglige observasjoner 

JevnfØrte observasjoner Koeffisient Signifikansnivå 
(utvalg) 

AvlØp Uigardsvatn - Pn-l 0.60 0.000 

" " - tn 0.58 0.000 

" " - Pn-2 0.56 0.000 

" " - p l n-2 0.53 0.000 

" " - t ' n-2 0.45 0.000 

t - t' 0.78 0.000 

" t - t 0.71 0.000 

t' " - t 0.95 0.000 

p - p' 0.83 0.000 

n = samme dag, n-l = dagen fØr, n-2 = to dager fØr. 
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å ta med i analysen. 

Det viste seg at dette var nødvendig, da nedbøren 2 dager før (målt ved 

Bjørkehaug) ble den sekundære faktor i regressjonslikningen, nest etter 

nedbØr dagen før (se tabell 12). Temperaturen, målt ved observasjons

hytta to dager før, korn inn som den siste faktor av betydning for avløpet 

andre variable spilte ingen signifikant rolle for vas sfØringen i 1967. 

Dette står i en viss kontrast til forholdene i 1966, da temperaturen var 

den primære faktor for bestemmelse av avløpet, og nedbøren den sekundære 

(se Pytte 1967, s.40); forskjellen må tilskrives de totalt ulike meteoro

logiske forhold disse to år. 

I 

I 

Antall 
variable 

l 

2 

3 

Tabell 12 
Niga;dsbreen 1967 

Regressjonslikninger for avlØp 

Likning for vassfØring, Q = Cl0 4m 3 pr.dØgn) 
(Partiell korrelasjonskoeff. i parentes) 

5.04 Pn-l + 128.63 

(0.60) 

3.86 Pn - l + 3.38 I'n-2 + 120.04 

(0.52) (0.47) 

3.57 Pn - l + 3.07 Pn-2 
, 

+ 6.66 t n-2 + 100.79 

(0.54 ) (0.48) (0.48) 

Nultipel 
korr .koeff. 

0.60 

0.71 

0.79 

Signifikansnivå for samtlige korrelasjonskoeffisienter var under O.l % 

Austre Memurubre. 

Da smeltevannet fra denne bre renner i et stort antall mindre bekker og 

først samles i ett løp ca. 1,5 km nedenfor bretungen, kunne regiEitrering av 

avløpet først skje i denne avstand fra breen. Her dreneres ialt et område på 

15.9 km', av dette er 9. O km' eller ca. 57 % bredekket. En såkalt sommer

limnigraf (VM 1698) ble installert i juli 1967 og kontinuerlige registreringer 

foretatt til utløpet av august måned (se fig. 58 og 59). Da termografen ikke 

korn igang før Il. juli er tiden 11/7 - 31/8 brukt som undersøkelsesperiode. 

Tabell 13 
Memurubreen 1967 

Oversikt over observasjoner i perioden 11/7 - 31/8 

Observasjonssted H.o.h. Anvendte symboler DØgnmiddel 

m temp. nedb. °c mm 

Observasjonshytta 1520 t P 5.6 4.9 

i dalen mellom 
ø.og V.Memurubre 

DØgnlig avlØp målt ved målested A (1495 m o.h.) nedenfor 
hytta (dØgnmiddel 0.282 • 104m3 ). 



- 116 -

Som uavhengig variable er det bare tatt med døgnmiddeltemperatur og ned

bør mllt ved observasjonshytta 1,5 km nedenfor bretungen, men blde dagens 

verdier og tallene for dagen før og to dager før ble inkludert i analysen 

(se tabell 13 og 14). 

Regressjonsanalysen viste at nedbør dagen før var den primære faktor hvis 

bare en eller to variable ble tatt med i likningen, i det siste tilfelle var 

nedbør samme dag den sekundære faktor. Men hvis man ønsket flere variable 

inkludert, byttet de nevnte to parametre rolle og nedbør to dager før ble den 

tredje faktor. Temperaturen mllt samme dag viste seg l være den siste 

faktor som det var av verdi l ta med i regressjonslikningen (se tabell 15) -

et forhold som ml sies l være noe uventet for en bre i et kontinentalt klima

omrlde. Kun de uvanlige meteorologiske forhold i 1967 kan brukes som en 

forklaring, og det er l hlpe at senere lrs observasjone r vil kunne kaste mer 

lys over temperaturens og nedbørens innbyrdes innflytelse pl tilsiget fra 

brefelt. 

Antall 

variable 

l 

2 

3 

4 

Tabell 14 
Memurubreen 1967 

Korrelasjonskoeffisienter for daglige observasjoner 

JevnfØrte observasjoner Koeffisient Signifikansnivå 
(utvalg) 

AvlØp målested A - Pn-l 0.69 0.000 

" " - Pn 0.67 0.000 

" " - t n -2 0.44 0.001 

" " - tn-l 0.40 0.003 

n = samme dag, n-l = dagen fØr, n-2 = to dager fØr 

Tabell 15 
Memurubreen 1967 

Regressjonslikninger for avlØp 

Likning for vaSSfØring, Q = Cl0 4m3 pr. dØgn) 

(Partiell korrelasjonskoeff. i parentes) 

1.19 Pn-l + 22.35 

(0.69) 

0.95 Pn-l + 0.90 Pn + 19.17 

(0.72) (0.70) 

0.97 Pn + 0.82 Pn-l + 0.4 O Pn- 2 + 17.51 

(0.75) (0.69) (0.43) 

0.92 P n + 0.82 Pn-l + 0.48 Pn-2 + 1.33 t n + 
(0.76) (0.71) (0.51) (O.35 X ) 

l1ultipel 

korr.koeff. 

0.69 

0.86 

0.89 

9.88 0.90 

x) Signifikansnivå 1.5 %, for alle Øvrige koeffisienter under O.l %. 
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SUMMARY 

Mass balanee studies and hydrological and meteorological observations 

The current glacio-hydrological measurements on Norwegian glaciers 

(Østrem and Kar1~n 1962, østrem and Liestøi 1964, Pytte and østrem 1965, 

Pytte and LiestØi 1966, Pytte 1967) were continued in 1967, and this year 

measurements were started on two additional gladers. To get more 

information about the gladological conditions on Jostedalsbreen 

m~asurements were started on Vesledalsbreen, an outlet glaeier draining 

northwest from the northern part of the main glader. In connection with 

investigations of the potential hydro- electric power capacity in Jotunheimen 

mountain area the hydrological measurements were intensified, and 

gladological measurements started on Austre Memurubre. 

Mass balance studies. 

The mass balanee studies were carried out by the standard methods 

previously described by østrem and Kar1~n 1962, østrem and Liestøi 1964, 

Pytte and østrem 1965, Pytte 1967, and others. The mass balance 

termino10gy proposed by Dr. M. F. Meier at the U. G. G. I. meeting in 

Berne 1967 is generally used. These terms are briefly described and 

compared with the terms used in earlier reports. 

The terms accumu1ation and ab1ation are defined as before, accumulation 

includes all processes by which mass of snow and ice is added to a 

glader, ablation includes all proeesses by which mass is lost fro.m a 

glacier. 

The main part of the change in mass is assumed to take place in a 

re1ative1y thin surface 1ayer of the glaeier. In mass balanee measurements, 

however, one considers the mass exchange from the base to the surface 

of the glader. so that sub- and englacial accumulation and ablation should 

be included. 

In our measurements the surface accumu1ation and ab1ation are included, 

and refreezing of meltwate~ is considered. 

As usua1 in this type of study the mass balanee is observed at selected 

points and areal va1ues are computed from the point measurements. 

In this report the "stratigraphic time system" is used. This system is 

based on the existence of an observable summer surface, which is 
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assumed to be forrned at the time of minimum mass at the site. All 

measurements are then referred to last year' s summer surface. This 

time system has always been used in Scandinavian mass balance measure

ments. 

The mas.s balance at a selected point during a balance year, i. e. in the 

time period between the formation of two consecutive summer surfaces, 

is shown in Fig. l. The diagram illustrates all the point terms used. All 

points terms are symbolized by small letters (b , b , b ) and the values 
n s w 

are reported as equivalent volumea. of water per unit area (m), except for 

HardangerjØkulen where g/cm2 is used. The terms winter balance (b ), 
w 

summer balance (b ) and net balanee (b ) are in this report used synomously 
s n 

with the terms accumulation (c), ablation (a) and budget (b) in previous 

years. 

The areal mass balance quantities are found by integrating the point values 

over the area. The balance year is normally of different length on 

various parts of the glacier, and the integration therefore cannot be 

clearly defined with regard to time. The terms are symbolized by capital 

letters (B , B , B ) and the quantities are given in volurnes water 
w s n 

equivalent. 

In most places the winter, summer and net balances are reported,and 

the summer accumulation (C ) estimated if this has been observed. On 
s 

Hardangerjøkulen, Store Suphellebre and Storbreen, however, the total 

accumulation (C t = C +C ) and ablation (At = a +a ) are reported. Then 
w s s w 

the winter ablation and summer accumulation are included (Fig. l). 

Normally the winter ablation is negligible on most Norwegian glaciers. 

In 1967 more accumulation than normal occurred on all glaciers in 

southern Norway, and in several places the snow depths were more than 

6 -8 m. The probings gave satisfactory results on all glaciers except on 

Alfotbreen. There it was neces sary to co:rnpute the snow depth using stake 

readings. 

The winter s eas on lasted very long in 1967, in the upper parts of 

Folgefonni, ,Tostedalsbreen, HardangerjØkulen and the glaciers in Jotun

heimen the change to the summer season took place in the first part of 

July. In northern Norway the glaciers had less then normal accu:rnulation. 

On all the Norwegian glaciers the snow sur'veys were perfor:rned so:rne 

time before the end of the winter season. The increase in balance after 

the time of the surveys were found by direct measurements or calculated 

from measurements at meteorological stations in the vicinity. For each 
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glacier a map of stakes, pits and sounding profiles and a map of the 

winter balanee is presented in the report. 

Due to the extreme1y short summer season on1y very little melt occurred 

on all glaeiers in southern Norway, whereas in northern Norway the summer 

balanee was quite normal. For the same altitude on any one glacier there 

may be great variations in ab1ation, these are real variations caused by 

different properties of the glacier surface, and do not indicate the degree 

of accuracy of the point measurements. In the calculations the varying 

representativeness of the different stake readings have been taken into 

consideration. 

The net balanee was positive on all glaciers in southern Norway and 

negative in northern Norway. The largest positive net balanee was measured 

on Nigardsbreen where the mean net balanee was 2.16 m water equivalent. 

A diagram showing the mean winter, summer and net balanee in each 

50 m or 100 m height interval is presented for each glacier. The area 

distribution and the areal net balanee is also illustrated. A table showing 

the results from each glacier is included in the main text. 

The accuracy of balanee measurements has previously been evaluated in 

detail (Pytte 1963, p. 16-20). As there has been no change in methods in 

1967 the accuracy is believed to be about the same order of magnitude. The 

deviations in the results are therefore supposed to be les s than 10-15 cm 

in mean values at all places where complete measurements are done. The 

figure depends somewhat on the size of the mass balance quantities for 

each particular glad er . 

In Fig. 56 the net balanee curves for all the glaciers are combined. The 

mas s exchange in southern Norway in relation to the elevation of the 

average equilibrium line is shown in Fig. 53 and in relation to computed 

"normal" mass exchange in Fig. 54. There are large differences in the 

results from Vesledalsbreen and Nigardsbreen. It is not yet possible to 

give any final explanations for this. The very different area distribution 

for these two gladers combined with the very special accumulation 

conditions in the higher regions could be one reason. Another reason might 

be that climatologica1 conditions seem to have a steep gradient in this 

area; Liestøl' s computations of the height of the average equilibrium line 

indicates this (Østrem and Liestøl 1964, p. 326). 

In northern Norway the mass exchange is compared and shown in a 

diagram in relation to the height of the glaciation limit in Fig. 55. 



- 120 -

Meteorological and hydrological investigations. 

As in previous years meteorological observations of c10ud cover, air 

temperature, wind conditions and precipitation were perforrned on 

. Alfotbreen, Folgefonni, Nigardsbreen and Storsteinsfjellbreen. This year 

such observations were made also at Vesledalsbreen and Austre Memurubre. 

The dis charge from the glacier river was measured on Alfotbreen, 

Nigardsbreen, Vesledalsbreen and Austre Memurubre. The results are 

given in a diagram for each glacier. 

The temperature gradient between the glacier area and meteorological 

stations in the vicinity is computed and also the gradient within the glacier 

area in those cases where measurements are available from more than 

one place. The observations from Stors~einfjellbreen and Nigardsbreen 

indicate that there is a discontinuity in the temperature gradient ne ar the 

edge of the glacier. The temperature and wind conditions on the lower 

station on Vesledalsbreen seem to be influenced by glacier wind. 

Daily precipitation was measured at the observation huts. The precipitation 

was extremely large in south-western Norway; on Alfotbreen more than 

1000 mm was measured at the hut in 85 days during the summer. In 

addition the distribution of the precipitation was studied by placing a great 

number of precipitation gauges in the basins. The position of the gauges 

and the amount of precipitation for various time periods are shown in 

Figs. 7, 12, 20, 28, 38, 49. Further, the mean precipitation was compared 

with that of nearby stations. This year the mean precipitation in the 

Alfotbre basin correlated best with the arithmetric mean value from the 

stations Davik, Svelgen and Alfoten, previous years the station Svelgen 

alone has given the best correlation. The relative amount of rairi in the 

glaeier basin was somewhat less this year than in previous years. 

On Folgefonni comparisons with nearby stations could be made only for a 

single period. The result from previous years, that the mean summer 

precipitation on the glaeier is about the same as on Indre Matre, are 

supported by the measurements this year. On Nigardsbreen as well only 

one period could be used for comparisons with the station BjØrkehaug in 

the valley; the same correlation as in previous years (l, 6) was found. 

Only the mean precipitation on the glacier plateau was considered. On 

Vesledalsbreen the precipitation seerne to decrease with increasing 
l 

elevation, no satisfactory correlations with nearby stations was found. 

In the Austre Memurubre basin the precipitation was small and relatively 

evenly distributed. The precipitation pattern in the Storsteinsfjell area 
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was similar to previous years and the precipitation on the glacier about 

the same as at nearby stations. 

Sediment transport in selected glacier streams 

The utilization of Norwegian high-mountain streams for water-power 

production has now reached a stage when highly glacierized areas must 

be considered as water resources for future power plants. This involves 

various problems, one being the special hydrological conditions in glacier 

streams, another the sediment load in such streams. 

Solid particles produced by the glader are transported by the melt water, 

partly in suspension, partly as bottom load. Gradually this material will 

be subject to sedimentation, either in the river bed or in lakes - natural 

or artificial. Thus the capacity of storage dams will be gradually reduced. 

The smaller fractions, which pas s through the lakes and reservoirs, will 

drastically increase the wear on turbines etc. 

The amount of suspended material carried by a glacier stream is far greater, 

and is easier to determine than the amount of bottom load. This report deals 

mainly with the suspended material as found in three selected glader streams. 

During the summer of 1967 detail ed sediment studies were started at gladers 

where no glacio1ogical or sediment transport investigations had been performed 

earlier. These measuring sites were selected because they are all within pote~ 

tial areas of future hydro- electric power development; Erdalsbreen and 

Vesledalsbreen are west-facing outlet glaciers from the Jostedalsbreen 

ice- cap. Austre Memurubre is a typical valley- and cirque glaci'er in 

Jotunheimen. 

Water samples were collected with a one-litre bottle in extremely turbulent 

sections of the river, assuring a relatively good representativity of the 

sampIe. The water was filtered in the field and the filter papers sent for 

ashing in the laboratory . Only inorganic particles were therefore inc1uded 

in the study. It is supposed, however, that the amount of organic matter 

in the river is very small close to the glacier. 

The Memuru glacier s 

The total water dis charge from Austre Memurubre was continuously recorded 

during July and August at a point liA", l, 5 km from the ice terminus, where 

the numerous melt water streams converted into one single stream. The 
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total drainage area is 15,9 km2 , of which 9, O km2 is glader-covered (Fig. 57). 

The calculation of daily sediment transport was based upon a number of 

water samples taken every day. On days with small variation in sediment 

load 2-4 samples were taken, whereas hourly sampling was carried out 

during peak periods in the water discharge or when the discharge was 

rapidly increasing. 

The heaviest sediment load, 2,6 gil was measured on 3 August. This 

concentration is 370 times larger than the minimum leve1, 0,007 gil, 

found on 27 August. (See Fig. 59) 

The total sediment transport was 4708 . 10 3 kg for the observation period. 

li this material is evenly distributed on the total glader area, and assuming 

that it is the result of one year's erosion, this corresponds to a weathering 

of 0,2 mm in 1967. As the assumption is very doubtful, the figure cannot 

be regarded as reliable. However, after a series of annual studies of the 

total sediment transport, one may start to calculate the rate of erosion. 

The given figure may only indicate the order of magnitude. 

The sediment transport was very unevenly distributed during the melt season 

(Fig. 59); more than one third of the sediment load was carried by the river 

on one single day (20 July). More than 800/0 of the total amount was dis

charged during the two peak periods of 19 - 21 July and 3 - 4 August. Samples 

were taken at least eve ry hour for 24 or 36 hours during these periods, thus 

the figures should be fairly reliable. 

Preliminary studies were also made of the sediment transport from Vestre 

Memurubre, the gray colour of the melt water from this glader indicated 

a higher sediment load than from Austre Memurubre. For practical 

reasons the sediment transport from Vestre Memurubre had to be calculated 

from less frequent series than that from Austre Memurubre, and the stream 

discharge figures were also somewhat inaccurate. The results demonstrate, 

however, a definitely higher sediment concentration in the river draining 

the eastern part of Vestre Memurubre. (Fig.60b) This will be further 

investigated next year. 

Erdalsbreen 

Water discharge was observed and sediment samples taken close to the 

ice terminus. The drainage area is 16, O km2 , of which Il, 2 km2 is glader 

covered. (Fig. 61) 
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Water samples were tak en not less than 5 times a day (at 0900, 1200, 

1500, 1800 and 2100 hrs) during the observation period from 8 July to 

22 August. Frequent sampling (at least one per hour) was started when the 

dis charge increased rapidly and during peak periods. The field material 

is therefore very good and all significant peaks in water discharge and 

sediment transport are well covered. Although the observation period 

is shorter than at Austre Memurubre, it is assumed that only a small 

amount of sediment were discharged before and after the observation 

periode 

The total sediment transport was 7840· 103 kg. The largest single-day 

transport occurred on 3 August (1159· 103 kg), whereas more than half 

the total amount was carried by the river during three peak periods in 

the observation periode (See Fig. 63). 

li the total amount of suspended material is evenly distributed on the entire 

glaeier area, and one assurnes that it corresponds to one single year's 

erosion, it gives an erosion of 0,3 mm. As the assumption is very doubtful, 

the figure must be regarded as an indication of the order of magnitude only. 

It is assumed that the 1967 discharge was smaller than in normal years, 

and the "normal" sediment transport would thus be larger. 

Sudden variations in the sediment concentration is explained as aresult 

of ice avalanches bringing large quantities of debris down onto the main 

glacier from a cirque in the southern mountain slope. Sudden increases 

and rapid decreases in sediment load were observed after each such ice 

fall. See, for example, the small peaks on 13 July and 6, 7, 13, and 

16 August, shown on Fig. 63. 

Vesledalsbreen 

The water discharge was observed and the water samples collected close 

to the ice front (Point "A" on Fig. 68). In order to study the sedimentation 

in the river and in a small lake below the glacier, additional samples were 

taken at two other points downstream. 

The sampling program for point"A" was very similar to that at Erdals-, 

breen, but for the points "B" and "C" the sampling was less frequent. 

However, at least daily sampling was attempted also at these points. 

The total drainage area above point "A" is 7, 2 km1 of which 4, O km1 is glacier ... 

covered. An automatic gauge is installed in the small lake (point "C" where

as the dis charge at point "A" was calculated from daily readings on a staff 
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gauge and comparisons with the discharge pattern recorded at point "C". 

The total sediment transport was very much smaller for this glacier than 

for any of the other glaciers under study. The total amount of suspended 

material was on1y 528 . 103 kg. Evenly distributed on the entire glacier 

area, assurn.ing that the material resulted from one year's erosion, this 

gave only 0,05 mm erosion, which is alrn.ost one order of magnitude les s 

than corresponding figures for the other glaciers. 

More than 70% of the total material transport occurred during the two peak 

periods of 18 - 20 Ju1yand 1 - 4 August (Fig. 69). 

An attempt was made to determine the sedimentation in the river and the 

lake during 5 se1ected periods, and the results are shown in Fig. 70. 

Erosion in the river bed was found to take place only in one of the periods. 

As a mean for the whole observation period, 42 % of the suspended material 

was sedimented between "A" and "C", approximately half of it in the small 

lake, the rest in the river bed. 

Previous studies of sediment transport 

On1y very few of the studies of sediment transport previous1y made in 

Norway were carried out for the main part of the melt season. In 1962 

the sediment transport was measured in front of Nigardsbreen, a large out

let glacier from Jostedalsbreen facing towards the east. As the glacier 

front terrninated in a lake, it was practically impossible to collect represen

tative samples, so it is assurned that Wehn (1965) obtained slightly errone

ous results . 

Another study, performed by Hatling (1967) at Tunsbergdalsbreen, the 

largest outlet glacier from Jostedalsbreen, gave a total sediment transport 

in July and August 1965 of 16,000' 10 3 kg. Evenly distributed on the 

entire glacier area this would give an erosion of O, Il mm, if it is as 

as surn.ed that the total amount of suspended material was the result of one 

year' serosion. 

The various results are visualized in Fig. 71 where the 1967 figures are 

cornpared with the two above-mentioned recent studies of sediment transport. 
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Glacier mapping 

Reliable, large-scale maps are almost a necessity in modern glacier mass 

balanee studies. During recent years one has been forced to enlarge parts 

of topographic maps that were originally produced for other purposes, and 

the resulting glacier maps do not always 'meet the requirements of the 

glaciologists. 

At the International Symposium on Glacier Mapping, held in Ottawa in 

September, 1965, certain specifications for glacier maps were agreed 

upon (scale, contour interval etc). These spedfications were followed 

as far as possible when the new map of Vesledalsbreen-Erda1sbreen was 

produced. 

Ves1eda1sbreen-Erda1sbreen 

When the mass balanee studies were started on the north-western part of 

the Jostedalsbreen, there were no modern topographic maps availab1e for 

the area. A comp1ete1y new map construetion was therefore necessary and 

the particular gladologica1 requirements cou1d be accounted for directly 

in the plotting proeedure. 

The original plotting was scribed directly on plastic sheets, ready for 

reproduction. "Strip- off masks" were us ed to separate the two various 

co1ours for contour lines, and for the brown screen on ice-free areas. 

Geographica1 coordinates and UTM-coordinates are marked along the frame, 

and a location map is given on the reverse side of the map, together with 

some comments about accuracy, etc. 

The map was printed in 4 colours. A copy is enc10sed in this report, see 

pocket on the inside of the back cover. 

The Memuru glaeiers 

For the Mid-Jotunheimen area, where the Memuru glaciers (Austre Memuru

bre, Vestre Mernurubre) are situated, the on1y existing topographic rnap 

has a scale of 1: 100,000. As the gladers had changed considerab1y since 

this map was produced, it cou1d definite1y not be used as a base for glader 

maps. A new set of detail ed maps - one for each glacier - at a scale of 

1: 10,000 was therefore planned, on the basis of a vertical air photography 

in 1966. However, as these maps cou1d not be finished before the 1967 

fieid season, a provisional map was compiled on the scale of 1: 50,000. This 



l 
- 126 -

map inc1udes the two glaciers and the drainage basin above 1150 m for the 

Memuru River. 

The geodetie net was relatively good in this area, so the accuracy in 

relative height determination is assumed to be better than 3 m and abso

lute height determination better than 5 m. The error in horizontal deter

mination is less than 20 m. 

The countour interval is 50 m in all parts of the map. There were no 

problems in the contour construetion except for a area above the firn line 

on Vestre Memurubre where the 1900 m contour line had to be sketched 

from the old topographic map. The vertieais, taken on 21 July 1966, 

contained no information about the glacier surface in this part of the firn 

basin. 

The original compilation, plotted in a Wild B-8 "Aviograph" in pencil, was 

transferred onto separate plastic sheets, one for each of the two printing 

colours. These were selected so that a greenish-blue tone would give all 

glaciological and hydrological information, whereas a dark brownish-grey 

tone would give the contour lines in glacier-free areas, elevations, names, 

frame, etc. In thin lines (e. g. contour lines) this colour appears brown, 

in heavy lines (e. g. the frame and the text) it appears almost black. 

The map was printed in a small offset -press, and it is inc1uded in this 

report among other maps after the text pages. 

Surveying and movement studies. 

A triangulation net has been established at most of the glaciers where mass 

balanee studies are performed. Thus the stake positions and the ice sur-

face movement can be studied from year to year. However, it has proved 

difficult to re-survey the same stake after a heavy winter snow accumulation, 

as it may have been bent down by snow-creep or ice deposits (from under

cooled fog) in connection with heavy winds. In 1965 30 stakes in the firn area 

on Nigardsbreen were surveyed but due to extremely bad weather conditions 

they could not be re-surveyed until the summer of 1967. Only one single stake 

could then be used for movement calculations, as the rest of the original 

stakes had disappeared (or been replaced by new stakes in slightly different 

positions). 

To facilitat.e the movement calculations all the main points in the local 

triangu1ation nets were tied into the main coordinate network, either the 
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UTM-system or the Norwegian National Net. Index maps of the local 

triangulation nets and information about the coordinates for single points 

are included at the end of this report. 

Coordinates for each year I s stake positions and the annual movement were 

calculated directly from the field data by a computer program developed 

by AlS Byggedata, Oslo. The results for Storsteinsfjellbreen and the 

tongue of Nigardsbreen, the two glaciers where the studies are completed 

so far, are visualized in Figs. 72 and 73. See also the Tables on pp. 101 

and 103. The accuracy in horizontal coordinate determination was found 

to be between 0,02 and 0,2 m for Nigardsbreen and better than 0,07 m for 

Storsteinsfjellbreen. The error in vertical determination was les s than 

0, l m. 

Correlation studies and discharge prediction 

A visual inspection of diagrams showing daily mean air temperature , preci

pitation and water discharge from a glacier could give a subjective impression 

of the relationship between discharge and various meteorological parameters. 

Such a study done for Canadian glaciers (østrem 1966a) and later discussed 

by Paterson (1966) and østrem (1966b). 

Based upon this discussion, the method described in this report is developed 

for correlation studies of river discharge and meteorological parameters in 

highly glacierized basins. 

It is assumed that there exists a linear correlation between daily water dis

charge in the glacier stream and various meteorological parameters (e. g. 

daily mean air temperature, precipitation and wind speed on the same day 

or one or two days before. 

A stepwise regres sion analysis (for details in the special program used in 

this study, see WØien 1966) selects the most significant parameters to 

describe the variation in discharge, and separate equations are given for 

one, two, or more independent variables ineluded in the regression. 

The analysis of the 1967 field data indieates that during this eool summer 

the precipitation on the same day (Pn ) or on the previous day (Pn - i) was the 

most signifieant parameter to determine the water discharge. In one case 

(Vesledalsbreen) the daily mean wind velocity proved to give the best eorre

lation with the discharge. The air temperature was in all eases a factor of 
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les s importance than may have been expected, especially for glaciers in 

continental areas. This may be explained by the very unusual meteorologi

cal conditions in 1967. In previous years the air temperature has been the 

main factor in determining water discharge from inland glaciers (see Pytte 

1967, p.40). 

For each glacier under study there are compiled three Tables , one giving 

the variables included in the analysis as well as ave rage temperature 

and precipitation figures for the whole observation period, one giving 

s elected correlation coefficients between variables and their significance 

and, finally, one giving the resulting regression equations with partial 

and multiple correlation coefficients. 

The analysis was carried out for 5 glacier basins: ltlfotbreen (Tables 1- 3), 

Erdalsbreen (Tables 4- 6), Vesledalsbreen (TabIes 7- 9), Nigardsbreen 

(Tables 10-12) and Austre Memurubre (TabIes 13-15). 

It is assumed that a similar study, carried out for the same glaciers 

during a series of years with variable meteorological conditions , will 

form a base for future discharge prediction. It is hoped that general 

formulas can be developed for each glacier basin to make pos sible a 

short-term run-off predietion for the benefit of an econorn.ical operation 

of the water-power stations involved. 
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