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SAMMENDRAG 
Avrenningen til inntakene er beregnet fra avrenningskart for normalperioden 1930-60, og på grunnlag 
av målt massebalanse (nettobalanse) og nedbør. Beregningene er gjort med NVEs GIS Are/Info. 

Basert på avrenningskart i målestokk 1 :500 000 for normalperioden 1930-60 er det laget et 
avrenningsgrid med brekompensert avløp for breområdene. Avrenningen til det enkelte inntak er så 
bestemt utifra alle gridpunkt-verdiene som ligger innenfor dreneringsgrensene til inntakene. Der 
beregnet avrenning kan sammenlignes direkte med grunnlaget for avrenningskartet var forskjellen ea 
1%. 

Utifra tilgjengelige data er ligningsett for beregning på gnmnlag av massebalanse og nedbør laget for 
hhv Vestisen og 0stisen/Beiam. Ligningsettene er basert på hhv massebalanse Engabreen (1970-94) og 
nedbør GlomfjordlNordf]ordnes (normal 1960-90), og massebalanse Trollbergdalsbreen (1970-75 og 
1990-94) og nedbør Leiråmo (normal 1960-90). Ligningsettene består av to linære uttrykk som gir 
avrenningen i meter vannekvivalenter som funksjon av høyden over havet. Som grunnlag for 
beregningene brukes Statens Kartverks I OOx I 00 meter høydegrid og dreneringsgrenser til de enkelte 
inntakene. 

Ved sammenligning av avrenning beregnet utifra nedbør og massebalanse med målt avrenning var de 
beregnede verdiene litt høyere enn det målte for et østlig, brefriu felt (Staupåga, Bl), og lavere enn 
det målte for et østlig felt med noe brefelt (Bogvatn, R2) samt vestlige felt med høy breprosent 
(Engabreen). 
Årsakene kan være underestimering av smelting i brefallet på Engabreen, oppfangingssvikt i 
nedbørmålinger, uheldig valg av representativ nedbørstasjon for de sør-østlige områdene (Bogvatn), og 
feil i dreneringsgrenser (Engabreen). Alle faktorene kan virke i negativ retning. Usikkerheten vil trolig 
være i størrelsesorden 20 CfC, men størst (i %) for de små feltene der usikkerhet i dreneringsgrenses 
også kan være betydelig. 
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FORORD 

Som en følge av at NVE beregnet dreneringsgrensene til alle inntakene til Svartisen Kraftverk for 
Statkraft (Kennett & Elvehøy, 1995), ble det ønskelig å få beregnet avrenningen til inntakene også. 
Denne beregningen ble gjort på grunnlag av avrenningskart for normalperioden 1930-60. I tillegg er 
en annen metode som benytter massebalanse- og nedbørdata benyttet. Denne rapporten er 
sluttprodukt for bestilling HK96-1 O l 06 fra Statkraft SF. 

Hallgeir Elvehøy har vært prosjektansvarlig, mens Søren Kristensen har gjordt GIS-arbeidet. 

Oslo, mars 1996 

" 
\~~~ ",\. ~ \ J.; .•. ,,~.,~~, "~<:~ ~ 
Gunnar Atterås 
seksjonsjef 
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1. INNLEDNING 

Dreneringsgrenser for alle inntakene til Slatkraft's SVaI1iscn Kraftverk cr tidligere beregnet på 
grunnlag av terrengovert1atehoyde. bregrenser. istykkelsedata, inntaksposisjoner og formelverk for 
vanntrykk under isbreer (hydraulie head) for Statkraft SF (Kennett og Uvehoy, 1995). Både 
Statkraft SF og NVE ønsker å få beregnet normalavrenningen for normal perioden 1930-60 til de 
enkelte inntakene utifra isohydatkart for normal perioden. 

I brefrie områder er normalavrenningen i stor grad bestemt av normal nedbøren. Noe snø kan 
oversomre fra ett år til det neste, men omfanget av dette er som regel beskjedent, slik at midlere 
nedbør for en lengre periode kan sies å være eneste bidragsyter til avrenningen. I bredekte områder 
derimot kan breområdene både gi økt total avrenning (når breene minker og frigir vann som har 
vært lagret lenge) og redusert total avrenning (når breen vokser og holder tilbake noe av nedbøren). 
Dette bidraget til avrenningen kan variere både på kort og lang sikL og vil variere fra øverst til 
nederst på breen. For at den beregnede nonnalavrenningen skal være uavhengig av hvorvidt breene 
vokser eller minker regnes normalavrenningen som om breens nettobalanse er lik nulL dvs at det er 
balanse mellom vinternedbøren og sommeravsmeltingen. Det eksisterende isohydatkartet er basert 
på målte (og interpolerte) avrenningstall korrigert for breenes netto massebalanse. Siden det ikke 
finnes massebalanseresultater fra perioden 1930-60, er den brekorrigerte normalavrenningen 
beregnet utifra massebalansemålinger på Engabreen (Holandsfjord). Hogtuvbreen (Melfjord) og 
Trollbergdalsbreen (Beiarn) på 70-tallet. fremgangsmåten er beskrevet i Haakenscn og Wold 
(1981). 

Det er også interessant prøve å beregne den faktiske avrenningen til inntakene. Derfor er en metode 
basert på massebalanse (nettobalanse) og nedbørdata også forsøkt. 

2. METODE 

Alle beregninger er gjort ved hjelp av NVE's GIS Are/Info. Beregningene er gjort etter 10 metoder 
som under er beskrevet mer i detalj. 

l. Beregninger utifra digitaliserte isohydater og beregnede dreneringsgrenser. 

2. Beregninger utifra målt massebalanse og nedbør. 

I den første metoden beregnes tilsiget. Q (111'/S l. med formelen 

Q=L aH/lODD 
i.l 

der a, (m:') er arealet mellom to isolinjer i et delfclt og g, (Il) er spesifikk avrenning for aj. Leddet 
g, Il 000 gir m} Is·km". Med denne metoden er det enkelt å beregne tilsiget for nedbørfelt som ikke 
inneholder breer. I bredekkede områder må det være tatt hensyn til breens massebalanse når 
normalavløpet for nedbørfeltet skal beregnes. På isohydatkartene er som regel hele eller deler av 
bre feltene gitt hver sin gjennomsnittsverdi (figur 1). Da tas det ikke nensyn til variasjoner med 
høyden som kan være vesentlig når resultater fra et felt skal overføres til andre. 
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Figur l. Avrenningskart over Svartisen for normalperioden 1930-60 med brekompenser avløp for breområdene. 
Tvpiske verdier på Vest isen er J 30 til 145 I/s' m3, mens typiske verdier på Østisen ligger mellom 100 og 
IIO//s'm3 

Selve beregningen av avrenningen skjer v.h.a. ARC/INFOs zonalstats funksjon. Inngangsdata til 
denne funksjonen er et sonegrid og et verdigrid. Funksjonen lager en tabell der et av tabellfeltene 
innholder summen av alle gridcellene i verdigridet som faller innenfor hvert enkelt polygon i 
sonegridet, mens et annet tabellfelt inneholder antall gridceller som er med i beregningen. Ved å 
bruke isohydatgridet som verdi grid og coveret som inneholder delfeltene som sonegrid (delfelt
coveret er da konvertert til et grid) , er det enkelt å beregne tilsiget for hvert enkelt delfelt. Arealet 
av hvert enkelt delfelt finnes ved å multiplisere antall gridceller innenfor delfeltet med størrelsen på 
hver enkel gridcelle (størrelsen bestemmes når delfeltcoveret konverteres til et grid v.h.a. 
kommandoen polygrid.). 

Den andre metoden baserer seg på to formler der massebalanse (nettobalanse) og nedbør uttrykkes 
som funksjoner av høyde over havet. Disse to funksjonene kan brukes direkte på et høydegrid som 
dekker det aktuelle området. Avrenningen fra et bre område vil nettopp være summen av 
nettobalansen og årlig nedbør. Formlene uttrykker avrenningen i meter vannekvivalenter pr. år. 
Figur 2 viser avrenningens høydefordeling utifra formlene brukt på Vestisen. 

Resultatet ved bruk av de to formlene blir to nye grid. Disse to gridene uttrykker bidrag til 
avrenningen fra hhv avsmelting/pålagring og nedbør. Ved å bruke ARC/INFOs zonalstats med 
summen av de to resultatgridene som verdigrid og delfeltgridet som sonegrid, blir avrenningen fra 
hvert enkelt delfelt beregnet. 
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Figur 2. Avrenning somfunksjon av høyden over havet med bidragfra nedbør og breens nettobalanse beregnet med 
formlenefor Vestisen. 

3. DATAGRUNNLAG 

Flere forskjellige datasett er benyttet i analysearbeidet. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvert 
enkelt datasett, samt en begrunnelse av hvorfor et gitt datasett er valgt. I beskrivelsen blir det ikke 
differensiert mellom de ulike datasettene i forhold til hvilken analysemetode som er benyttet. 

l. Terrenghøyde som grid fra Statens Kartverk (SK) 
Il. Bregrenser fra kart i målestokk l: 250 000 (SK) 
lll. Delfeltgrenser (Kennett og Elvehøy, 1995) 
IV. Spesifikk avrenning som grid digitalisert fra avrenningskart i målestokk 1: 500 000 
v. Massebalansemålinger utført av Seksjon Bre og Snø, NVE 
VI. Nedbørdata fra Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI) 

i - Terrenghøyde 

Som grunnlagsdata for beregning av avrenning utifra nedbør og massebalanse brukes Statens 
Kartverks høydegrid basert på N50-kart flyfotografert i 1968. Dette gridet har en oppløsning på 100 
x 100 m og en feil i høyde på ca. +/- 15 ID. Det finnes et høydegrid fra Fjellanger" Widerøe fra 1985 
som dekker deler av Svartisen og som har finere oppløsnig enn SKs grid, men dette gridet dekker 
ikke hele området og er derfor ikke brukt. . 

9 
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ii - Bregrenser 

Det foreligger to forskjellige datasett som dekker hele eller deler av Svartisen. Datasettene kommer 
fra SK og Fjellanger Widerøe (FW). Dataene fra SK stammer fra N250- serien og er basert på 
flybilder fra 1968, mens dataene fra FW stammer fra flybilder fra 1985, kartgrunnlag l: 10 000. 
Bregrensene fra FW dekker ikke hele dreneringsområdet for den østlige delen av Svartisen, og 
bregrensene fra SK er derfor valgt. 

iii - delfeltgrenser 

Dreneringsgrensene til de enkelte inntakene til Svartisen Kraftverk er bestemt utifra beregning av 
vannets dreneringsmønster under breene (Kennett og Elvehøy, 1995). 

iv - Avrenningskart 1930-60 

Avrenningskartet for nonnalperioden 1930-60 i målestokk l: 500 00 er tidligere digitalisert. Det er 
ikke tatt hensyn til brekompensert avløp der det finnes breer. På avrenningskartene er det derfor 
påført verdier for større breområder beregnet utifra massebalansemålinger på Engabreen 
(Holandsfjord), Høgtuvbreen (Melfjord) og Trollbergdalsbreen (Beiarn), og nedbønnålinger i 
Glomfjord. Framgangsmåten er beskrevet i Haakensen og Wold (1981). Dette er verdier som gjelder 
når breene er i likevekt (nettobalansen lik null). Breene vil da ikke virke inn på årsavrenningen. 
Siden breene i Svartisenområdet stort sett trakk seg tilbake og minket i volum i perioden 1930-60 
var den virkelige avrenningen fra brefeltene større enn det avrenningskartet indikerer. 

Isolinjene for avrenning ble konvertert til et grid, dvs. at hver rute i gridet tar en verdi interpolert fra 
isolinjene. Det spesifikke avløpet i breornrådene ble deretter erstattet med verdiene for 
brekompensert avløp som avleses på avrenningskartet. 

v - Nettobalanse 

Massebalansemålinger er gjort på flere breer som drenerer til Svartisen kraftverk. Disse er 
Engabreen (1970 - d.d.), Storglombreen (1985-88), Tretten-null-to-breen (1985-86) og 
Trollbergdalsbreen (1970-75 og 1990-94). I tillegg er massebalansemålinger gjort på Svartis
heibreen (1988-94) og Høgtuvbreen (1971-77) som begge drenerer til Melfjorden sør for Svartisen. 
Målingene viser at det er tildels store gradienter i området styrt bLa. av avstanden til kysten. 

I beregningene er resultatene fra Engabreen og Trollbergdalsbreen brukt for hhv Vestisen og 
ØstisenlBeiarn. Det tas da til en viss grad hensyn til at massebalanseforholdene endrer seg med 
økende avstand til kysten. Det er beregnet en midlere nettobalansekurve for Engabreen for perioden 
1970-94, og en for Trollbergdalsbreen for periodene 1970-75 og 1990-94. Disse kurvene er så 
tilnænnet med l-grads polynomer slik at bidraget fra nettobalansen til avrenningen (B, i m vann/år) 
kan beregnes som en funksjon av høyden (H) i et grid. Disse formlene er 

BVestisen = 7.6832 - 0.007158 x H 

BOst;sen = 7.2676 - 0.006335 x H 
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vi - Nedbør 

I området rundt Svartisen varierer nedbørmengden bl.a. med avstanden til kysten. På vestsiden av 
breen er årsnedboren .2000 - .2900 mm pr. ar. pa sorøstsiden av breen i Rana 1500 - 1900 mm pr år. 
og i Beiarn nørdøst for breen 1.20()-1300 mm pr år (nedbornormakr 1961-(0). I området rundt 
Svartisen okte nedbørsmengden fra normalperioden 1931-60 til 1961-90 på det fleste stasjonene 
med mellom 100 og .200 mm. Unntaket var Nordtjordnes der økningen var på hele 887 mm. Denne 
stasjonen ble imidlertid lagt ned i 1973, slik at økningen trolig i stor grad baserer seg på 
interpolasjon. Siden nedborsmengden varierer mye er det valgt å bruke et gjennomsnitt av 
årsnedbøren mMt ved stasjonene i Glomfjord (30 m o.h.) og Nordfjordnes i Melfjorden (14 m o.h.) 
for breområdene på Vestisen. Dette stemmer godt med nedbormalinger gjort sommerstid ved 
Engavatn ( 1971-81) som indikerte at nedbormengden der var ca 1 18% av nedbøren i Glomfjord 
(Kennett et aL i trykk). 

For breområdene på Østisen og i Beiarn er beregnet normalnedbør 1961-90 ved stasjon Leir,\moen 
(217 m o.h.) brukt. Denne stasjonen har vært i drift siden 1972, og ligger bare 6 km nord for 
T rollbergdalsbreen. 

Nedbørstasjonene som er brukt ligger alle i lavlandet. Det er kjent at årsnedbøren øker med økende 
høyde, men det er lite data tilgjengelig fra området som gir indikasjoner på denne gradienten i 
Svartisenområdet. Nedbørmålinger gjort 1300-1400 m O.h. pa Engabreen somrene 1972 og 1974 
indikerer en økning i nedbørmengde på 7.5 ~:;) pr 100 høydemeter (Tvcde et al 1975). Ved 
simulering av massebalansen til Alfotbreen. Nigardsbreen og Hellstugubreen ga nedbørgradienter på 
7-8 % pr 100 høydemeter gode resultater (Laumann, 19(3). For Svartisen er derfor en 
nedbørs gradient på 7% pr. 100 hoydemeter valgt. 

Utifra midlere årsnedbør (1961-90) og en nedborsgradient er det laget førstegrads polynom som 
beregner årsnedbøren (meter vann/år) som en funksjon av terrenghøyden. Formlene ble 

NVc""cn = 2.5 x (l +0.0007 x (H-30)). 

N()",cn = 1.24 x (J+O.0007 x (H-217)) 

4. RESULTAT 

I diskusjonen av resultatene refereres til enkelte del felt. avlopstasjoner og meteorologiske stasjoner. 
Plasseringen av disse er vist på kart figur 3. 

Beregning basert på avrenningskart av 1987 

I tabell l er avrenningen fra delfeltene som drenerer til de enkelte inntakene til Svartisen kraftverk 
presentert som spesifikk avrenning og total avrenning. For il kontrollere at beregningene gir 
fornuftige resultat ble midlere spesifikk avrenning for feltene G8 til G 13 samt restfeltet til 
Engabrevatn beregnet og sammenlignet med avrenningskartet. På avrenningskartet var spesifikk 
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Figur 3. Oversiktskart over Svartisen-området med meteorologiske stasjoner ('), avrenningsstasjoner ( .. ), 
dreneringsgrenser (tykke linjer), feltnr (R2), bregrenser(tynn linje) samt noen vann og elver. 

avrenning fra bredelen av dreneringsområdet til Engabrevatn 142 lIs'km2, mens beregningene basert 
på dreneringsgrenser og digitalt avrenningskart ble 140 lIs·km2. Tatt i betraktning at arealene ikke 
er like store (38.0 mot 39.3 km2) og ei heller identiske, reproduserer beregningsmåten grunnlaget på 
en tilfredstillende måte. 

Beregning av avrenning basert på netto balanse og nedbør 

I tabell 2 er avrenningen fra delfeltene som drenerer til de enkelte inntakene til Svartisen kraftverk 
beregnet utifra to ligningsett presentert som spesifikk avrenning. De to ligningsettene er ment å 
være representative for hhv Vestisen og 0stiseniBeiam. Feltene som drenerer til Storg10mvatn og 
Terskaldvatn (G51 og G52) kommer her i en mellomstilling. 

For å teste beregningsmåten basert på nedbør og massebalanse er en sammenligning gjort mellom 
målt og beregnet vannføring. Beregningene og målingene er ikke gjort for like store felt, så tallene 
er ikke direkte sammenlignbare, men ved å se på spesifikk avrenning til nesten identiske felt kan 
sammenligninger gjøres. Feltarealene brukt ved beregning fra massebalanse og nedbør stammer fra 
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sammenligninger gjøres. Feltarealene brukt ved beregning fra massebalanse og nedbør stammer fra 
Kennett og Elvehoy ( 1995). mens arealene for \'annmerkene som er brukt er bentet fra NVE's 
database HYDRA Forskjellen i areal kan skyldes belde l()rskjellig posisjon og nye.endrede 
dreneringsgrenser. r det f~)lgende sammenlignes trl' felt. 

Staupåga (BI) er et felt uten breonmider. Utifra massebalanse og nedbør l'r a\Tenningen til inntaket 
beregnet til 59 IIs'km' for et areal pa 17.7 kmc. mens midlere spesifikk avrenning fra et felt på 18.4 
km2 for perioden 1970-89 var 54 IIs·kmc. Vannmerket Staupåga (161.6.0) ligger nedstrøms 
bekkeinntaket. Dll er godt samsvar mellom måling og beregning for dette feltet som ligger nær både 
Leiramo og troltbergdalsbreen (figur 3). 

Bogvatn (R2) er et idt med liten breprosent (ca 16%). Utifra massebalanse og nedbør er 
avrenningen til inntaket beregnet til 60 IIs'km: for et areal på 39 km 2. mens midlere spesifikk 
avrenning fra et felt pa 36.5 kmc for perioden 1971-94 var 78 IIs·km 2. Vannmerket Bogvassclv 
(156.24.0) ligger oppstrmns bekkeinntaket. Okende nedborsmengde mot sor-vcst i retning Rana 
kan her spille inn og forklare hvorfor faktisk a\Tenning er storre enn beregnet siden måleperiodene 
er forholdsvis lange og overlappende. 

Avrenningen fra Engabreen registreres ved stasjonene Engabreelv (159.12.0) (1992 - d.d.) og 
Engabrevatn (159.3.0)( 1969 - d.d.). Stasjonen Engabreclv ligger ca 200 m fra fronten til Engabreen 
og ca 100 moppstrøms innløpet ti 1 Engabrevatn. ~~aturlig avrenning til Engabreelv tas inn i 
inntakene G8 til G 13 som drenerer 34.5 av 39.3 km~ nedbørfelt (Kennett og Elvebøy,l995). 
Restfeltet som drenerer til Engabreelv er på 4.84 kmc. A \Tenningen til Engabrevatn tas inn i 
inntakene G8 til G 16 (38.3 av ca 50.5 km-'). 

Vannføringstallene fra Engabreelv er imidlertid vanskelige å bruke i sammenligning fordi 
reguleringen av området allerede var igangsatt da målingene begynte i 1992. Ved ekstrapolasjon 
basert på målinger ved stasjon Engabrevatn og temperatur og nedbør målt i Glomfjord ble serien 
forlenget tilbake til oktober 1991 slik at avrenningen for massebalansearet 1991-92 kunne beregnes 
(144 mill m' ). Ved å sammenligne 1991-92 med perioden 1973-95 p~t stasjonene Engabrevatn, 
Berget (Glomaga,Rana) og Svartisdal (Blakkåga, Rana) vises det at 1991-92 var et tilnærmet 
middel år. sa 144 mill m' kan regnes som en middeherdi for avrenningen ved stasjon Engabreelv 
for regulering. Beregningene basert på massebalanse Engabreen og nedbor Glomtjord/NordtJordnes 
ga en samlet avrenning til Engabreelv på 115 mill m; eller 80 % av det målte. 

En mulig forklaring på den store forskjellen kan være undervurdering av smelting i bre fallet på 
Engabreen. På grunn av mye sprekker og isbevegelse har det aldri vært gjort direkte målinger av 
smelting i brefallet mellom 300 og 1000 m O.h., og avsmeltingen (sommerablasjonen) i dette 
høydeintervallet er derfor interpolert. En undersøkelse av smelting i sprekkeområder på 
Nigardsbreen viste 17% høyere smelting i sprekkeområde enn på tlatere parti (Østrem et al 1977), 
men dette vil helt sikkert variere mye fra sted til sted. En nærmere undersøkelse av avrenningen fra 
det uregulerte feltet antyder at feilen kan ligger her. 

I 1994 var bekkeinntakene under og rundt Engabreen ferdige. Av et areal på 39.32 km2 var da ca 
88% regulert (Kennett og Elvehøy.l995). Vannføringen målt ved stasjon Engabree!v kom da 
utelukkende fra restfeltet på 4.84 km2• Beregnet vannføring for Engabreelv (restfeltet) utifra 
massebalanse Engabreen og nedbør GlomtjordlNordfjordnes for perioden oktober 1993 til 
september 1994 ble 19.7 mill m 3 mot 29.6 mill m3 målt ved Engabreelv. En forskjell på 10 mill m3 

for et felt på 4.84 km" virker usannsynlig sett på bakgrunn av arealets størrelse. Siden overtlaten 
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smeltingen foregår på er skrå og dessuten svært ujevn med rygger og sprekker vil Jet faktiske 
arealet være adskillig større enn den horisontale flaten beregningene forutsetter. lackobsen & 
Theakstone (1995) fant at den t~lktiske overflaten kunne være opp til 20% større enn den 
planimetriske i et sprekkområde på Austre Okstindbreen. I bret~tllet på Engabreen vil trolig 
forskjellen kunne være enda større. Siden 1993-94 var et år med lite nedbør (ca 75 % av normalen i 
Glomfjord) og relativt lav sommerablasjon (74 % av gjennomsnittet 1970-94), vil trolig forskjellen 
mellom taktisk og beregnet vannføring kunne være enda større i år med større sommerablasjon (som 
i 1992). 

En annen usikkerhet ligger i de beregnede dreneringsgrensene. Det er da spesielt grensene mellom 
Engabreen (G8) og Møsbrunbekkene (Gli -GI3), og mellom restfeltet og Engabreen Syd (GlO) og 
Søre Vissendalen 2 (G4) (se Kennett og Elvehøy, 1995) som kan være feil. Hvis dreneringsområdet 
til Engabreelv (restfeltet) er underestimert, kan det forklare deler av forskjellen. 

En tredje mulig feilkilde ligger i oppfangingssvikten i nedbørmålerene. Denne er kjent å kunne være 
i størrelsesorden 10 til 50 % avhengig av vindstyrke og hvorvidt nedbøren kommer som regn eller 
snø. Oppfangingssvikten vil føre til en undervurdering av nedbøren og dermed avrenningen. 

Sammenligning av de to metodene 

Generelt er avrenning beregnet utifra nedbør og massebalanse mindre enn avrenning beregnet fra 
avrenningskart. Dette kan for beregningene basert på Engabreen og GlomtjordlNordfjordnes sin del 
I forklares med at massebalansen på Engabreen og trolig hele Vestisen har vært positiv i alle fall 
siden 1970 mens isohydatene er basert på at det skal være balanse mellom akkumulasjon og 
avsmelting. Forskjellen er spesielt stor for inntak som drenerer store, høytliggende breområder 
(Fonndalselv (G2), Vissendal (G4), og Engabre (G8)). Det skyldes at isohydatverdien for 
breområdene er gjennomsnittsverdi for alle høydeintervalL mens de høytliggende områdene gir 
relativt lite avrenning (figur 2). 

For Nordoverføringen har nedbørfeltene som naturlig drenerte til HolandstJord (G34 - G42) lavere 
beregnet spesifikk avrenning enn isohydatkartet mens nedbørfeltene som naturlig drenerte til 
Glomfjord (G44-G49) har høyere verdier. Forskjellene skyldes at de snø/bredekte områdene i 
feltene G44 til G49 ikke er regnet som brefelt på isohydatkartet, og derfor heller ikke er tatt med 
som breområde i beregningene. 

Tilsvarende forskjeller finnes for 0stoverføringen når avrenning beregnet fra nedbør Leiråmo og 
massebalanse Trollbergdalsbreen sammenlignes med avrenning basert på isohydatkartet. Feltene Bl 
til B3b har ikke områder definert som bre mens feltene B4 - B 12 har breområder. Feltet 
RI (Blakkåga) er "bre fritt" mens R2 (Bogvasselv) har liten breandel. Forskjellene mellom 
resultatene fra de to metodene og periodene er relativt små for 0stoverføringen noe som trolig 
skyldes at den økte nedbøren i perioden 1960-90 i forhold til 1930-60 helt eller delvis er kompensert 
av mindre negativ massebalanse etter 1960 enn før 1960. Massebalansebetraktningene baserer seg 
på at de fleste breer både i Nord-Norge og i Sør-Norge trakk seg langt tilbake i løpet av perioden 
1930-60, mens tilbakegangen var mindre etter 1960. Som eksempel kan nevnes Engabreen som 
rundt 1930 dekte hele Engavatn. men som rundt 1950 hadde trukket seg tilbake til en posisjon 
oppstrøms Engavatn, og som siden rundt 1960 har vært relativt stabil. 
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Storglomvatn (GS2) og Terskaldvatn (GS1) ligger geografisk mellom Engabreen og 
Trollbergdalsbreen, og kommer i en mellomstilling for beregninger med de to ligningsettene. 
Nom1alavløpet til Storglomvatn (1930-60) er 25.2 m)ls som tilsvarer 103.7 og 98.4 l/s'km2 for hhv 
243 km' (Statkraft 1989) og 256 kme (Kennett og Elvehøy, 1995). Forholdet mellom 
normalavrenning, verdier beregnet fra avenningskart og verdier beregnet fra nedbør og 
massebalanse (tabell 3) antyder at Engabreen/GlomfjordlNordfjordnes er det beste 
beregningsgrunnlaget for disse områdene. 

5. KONKLUSJONER 

A vrenning fra nedbørfelt kan lett beregnes i et GIS enten grunnlaget er regionale avrenningskart 
eller målt nedbør/massebalanse. Usikkerheten i beregningene for Svartisen er imidlertid vanskelig å 
anslå pga lite samtidige sammenlignbare målinger. Isohydatkartet er å anse som teoretisk i og med 
at det forutsetter at alle breteItene i området er i likevekt (balanse mellom akkumulasjon og 
avsmelting). mens beregningene basert på nedbør og massebalanse baserer seg på enkle 
sammenhenger som ikke tar hensyn til topografiske forhold som vil virke inn straks vind tas i 
betraktning. Utifra de sammenligninger som er gjort ser det imidlertid ut til at usikkerheten i 
avrenning basert på massebalanse og nedbør kan gi avrenning med usikkerhet i 
størrelsesorden 20 %. 
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AVRENNING TIL BEKKEINNTAK TIL SVARTISEN KRAFTVERK 

Feltnummer Areal Nedbør GlomfjordlNordfjordnes Nedbør Leiramo 
Nettobalanse Engabre Nettobalanse Trollbergdalsbre 

ØSTOVERFØRINGEN 
B1 17.70 59 
B2 0.98 58 
B3a 0.40 58 
B3b 1.36 52 
B3b 61 
B4 6.37 60 
B5 5.81 67 
B6 4.13 70 
B7 4.65 65 
B8 3.96 65 
B11 30.41 59 
812 17.04 62 
R1 71.84 60 
R2 39.00 60 

SYDOVERFØRINGEN 
G1 1.17 105 
G2 7.61 104 
G3 1.67 116 
G4 3.99 n 
G5 1.01 107 
G6 0.05 79 
G8 32.12 85 
G9 0.18 121 
G10 1.11 102 
G11 0.25 140 
G12 0.16 130 
G13 0.66 112 
G14 2.37 108 
G15 1.06 110 
G16 0.38 92 
G18 0.64 104 
G20 0.69 109 
G21 0.74 112 
G22 2.13 105 
G23 0.65 108 
G24 1.73 111 
G25&G26 0.62 122 
G28 0.14 122 
G30 2.44 112 
G31 0.14 100 
G32 3.14 107 
G33 0.09 90 

NORDOVERFØRINGEN 
G34 3.04 106 
G34.1 0.04 73 
G35 0.11 81 
G36 0.23 94 
G37 0.64 104 
G38 0.12 94 
G39 0.08 80 
G40 0.91 110 
G41 1.15 106 
G42 5.11 120 
G44 1.41 119 
G45 0.65 118 
G47 1.81 118 
G48 2.49 122 
G49 2.64 104 

STORGLOMVATN 
G51 19.03 96 55 
G52 255.95 101 60 

UREGULERT 
Innløp Engavatn 4.84 135 
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