




På  H ardangerjøkulen  er materialhusholdningen målt, og arbeidet er utført

av N orsk Polarinstitutt ved Olav Liestøl etter oppdrag fra Statskraftverkene.

Undersøkelsen på  A lf otbreen  gjøres delvis i forbindelse med utbyggingen

av Store Askara Kr aftverk og bekostes av H ydrologisk avdeling . Foruten

målingen av materialhusholdningen er det foretatt meteorologiske obser-

vasjoner og undersøkelser av slamføringen i breelven . Feltarbeidet ledes av

Vibj orn Karlen .

Målingene på  N igardsbreen  belastes Vassdragsvesenets konto for «Innkjøp

av vassfall». Materialhusholdningen er undersøkt, og feltarbeidet ledes av

V ibjørn Karlen. H ele Jostedalsbreen ble flyfotografert 2. september 1964, og

det er konstruert et oversiktskart over Jostedals- og Mørkridsvassdraget. Et

spesialkart over N igardsbreen er også utarbeidet.

Malingene i Jotunheimen (pa  H ellstugubreen  og  Gr@subreen)  bekostes av

H ydrolog isk avdeling og ledes av Randi Pytte. H ellstugubreen ble kartlagt i

1962, og dette kartet er na trykt.
Breene som undersøkes i N ord-N orge ligger i Skjomen S ildvik-omradet .

Arbeidet utføres etter bestilling fra Statskraftverkene, og feltarbeidet ledes av

Vibjorn K arlen . Pa  Blaisen  og  Storsteinsf jellbreen  er materialh usholdni ngen

målt, og undersøkelser er satt igang pa  Cainhavarrebreen .  Pa Storsteinsfjell-

breen ble det dessuten foretatt meteorologiske observasjoner samt undersokel-

ser av slamføringen i breelven. D et er utarbeidet spesialkart over Storsteins-

fjellbreen og dens nærmeste omgivelser.

D a det muligens kan være av interesse for oppdr agsg iverne a se hvilke

resultater som foreligger fra andre glasiologiske undersøkelser enn de som de

selv har bestilt, er resultatene av alle målinger utført i 1964 derfor samlet i

enrapport.
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U ndersøkelser av materialhusholdningen

Undersøkelsen av de enkelte breenes materialhusholdning er stort sett

utført etter samme retningslinjer og metoder som tidligere år (Østrem og
Karlen 1962, p . 169 194, Ostrem og Liestol 1963, p . 284 285) . N oen
detaljer i metodikken er forbedret for a oke nøyaktigheten i målingene og for
a forenkle feltarbeidet. Glasiologiske målinger av denne art har nemlig vist
seg a ve re både meget arbeidskrevende og vanskelig e a gjennomfo re i feltet,
særl ig gjelder dette breer som har stor materialomsetning. Enhver forbedring
av metodene kan derfor være av stor p raktisk og økonomisk betydning.

Målingene går i prinsipp ut på å bestemme den vannmengde som i fast
form akkumuleres pa breen i lopet av vinteren, brunto akkum ulasjon; og den
mengde snø og is som smelter og renner av breen i løpet av sommeren,
brutto ablasjon . Forskjellen mellom disse, materialbalansen eller nett o-bud -

sj ettet, v il da være positiv eller negativ avhengig av om brutto akkumulasjon
eller brutto ablasjon er størst. ( Alle størrelser er omregnet til vannverdi.) Det
glasiologiske år deles i to, akk 11m11lasjonssesongen og ablasjonssesongen . På
breens øvre deler vil normalt en del av årets akkumulasjon ligge igjen på
breen ved ablasjonssesongens slutt, mens både hele årets akkumulasjon og en

Fig. l

Oversiktskart som viser hvor i N orge det er foretatt glasio-hydrologiske malinger i
1964. N VE har utført målinger på følgende steder : 1 Folgefonni , 2 Hardanger-
jokulen, 3 Alfotbreen, 4 N igardsbreen, 5 Hellstugubreen, 6 Gra subreen, 7 Blåisen,

8 Storsteinsfjellbreen, 9 Cainhavarrebreen.

M ap sho wing places f or glacio-hyd rological measurements in N orway 1964. Investi-
gat ions p erf ormed by N VE: 1 Folgef oni , 2 H ardangerjokulen, 3 A lf otbreen, 4 N i-
gardsbreen, 5 H ellstugu breen, 6 Grasubreen, 7 B laisen, 8 Storst einsf jellbreen, 9 Cain-

havarrebreen.
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sjonssesongen. Denne «sommerakkumulasjon» er det i alminnelighet ikke tatt

hensyn til ved beregning av brutto akkumulasjon og ablasjon. Den vil gi et
like stort tilskudd til akkumulasjonen og ablasjonen, og har altså ingen
innflytelse pa  nettobudsjettet.  All nedbor i ablasjonssesongen betraktes
altså under ett som sommernedbør, og vil kunne registreres som økt vass-
føring i vassdragene. N ilr sommernedbøren faller som regn foregar avren-

ningen pa tilsvarende måte som i brefrie nedslagsfelt, mens nedbør i form av
snø først vil tilføres vassdragene noe senere, nemlig når temperaturen igjen
stiger over smeltepunktet.

På enkelte steder har det i forbindelse med noen spesielle undersøkelser
vært utført målinger av sommernedbøren. I slike tilfeller er den derav føl-
gende avrenningen fra breområdet beregnet spesielt og angitt i teksten.

Ved alle breene som er undersøkt av Hydrologisk avdeling i år (se fig. 1)
er det foretatt målinger av materialhusholdningen. En kort oversikt over disse
arbeidene følger nedenfor, og resultatene er angitt punktvis under hver enkelt

bre.

FOLGEFON N I

( R. Py te)

Området mellom ytre H ardangerfjord og Sørfjorden er, ette r avlopsml -
ingene a domme, et av de nedbørrikeste områdene i landet. De sentrale og

høyeste deler av denne halvøya dekkes av p latåbreen Folgefonni som er
N orges tredje storste bre (Liestol 1962 a, p. 49) .

I forbindelse med planleggingen av kraftutbyggingen i Mauranger ble det
satt i gang breundersokelser pa den nordlige delen av breen varen 1963. Pa
to brearmer, Breidablikkbreen og Blabreen, ble materialhusholdningen under-
sokt dette aret (Pytte 1963) . Det viste seg a va re onskelig a utvid e omradet
en del, og fra 1964 har en stor seksjon fra øst til vest på breens nordlige del
( ca. 20 km2 ) vært gjenstand for inngående målinger ( fig . 2) . Undersøkelses-
området omfatter na 4 brearmer. To av disse, Blåbreen og Ruklebreen,
dreneres mot øst til henholdsvis Tokheimselvi og Jordalselvi ; de to andre
dreneres mot vest, Gråbreen til Mysuvann og Breidablikkbreen til Botnavann.
Målinger gjøres således både på øst- og vestvendte brearmer, ned til ca. 1050

m o. h., og på breens høyeste partier, d .v.s. opp til ca. 1660 m over havet.
Ved behandlingen av observasjonene skilles det mellom breens øst- og

vestside.
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Fig . 3

Kart som viser beliggenheten av staker, sjakter og sonder ingsprofiler pa Folgefonn i.

Map showing the position of stakes, pits and sounding prof iles on Folgef oni .

flaten 1963 overalt var så tydelig at snødypet kunne bestemmes ved sonder-

ing . Prøver av snøens vannverdi ble tatt i 6 punkt er, og vannverdien av

årets akkumulasjon er beregnet på g runnlag av en middelkurve for snøens

vannverd i som funksjon av snødypet. Langs t ilsammen 54 km sonderings-

profiler ble det utført ca. 750 sondering er ; jevnt fordelt over hele området

tilsvarer dette 38 sond ./km" ( fig. 3) .

Enkelte steder hvor snødypet var 56 m var det bare såvidt sondering

var mulig . Dersom akkumulasjonen blir vesentlig større enn den var i år, vil

det derfor selv med en godt utviklet sommeroverflate bli meget vanskelig
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Tabell 1

FOLGEFONN I 1964

V estsiden

H øyde-
Brutto akkumulasjon Brutto ablasjon N etto-budsjett

Areal
intervall

(km2 )
Total I Spesifikk Total I Spesifikk Total

I
Spesifikk

(m o.h.)
( 106 m3 ) ( m ) I (1/s km2 ) ( 106 m3 ) ( m ) I (1/s km2 ) ( 10% m") (m ) I ( 1/s km2 )

1050- 1100 0.05 0.06 1.12 35.5 0.19 3.80 120.4 - 0.13 - 2.68 - 84 .9
1100- 1150 0.14 0. 16 1.14 36.1 0.53 3.79 120.1 - 0.37 - 2.65 - 84 .0
1150- 1200 0.30 0,24 0 .80 25.3 1.14 3.80 120.4 - 0.90 - 3.00 - 95.1
1200- 1250 0.47 0.48 1.02 32.3 1.45 3.09 97.9 - 0.97 - 2.07 - 65.6
1250- 1300 0.65 1.00 1.54 48.8 1.57 2.41 76.4 - 0.57 - 0.87 - 27.6
1300- 1350 0.99 1.43 1.45 45.9 2.27 2.30 72 .9 - 0.84 - 0.85 - 27 .0
1350- 1400 1.18 1.99 1.69 53.5 2.23 1.89 59.9 - 0.24 - 0.20 - 6.4
1400- 1450 1.29 2.38 1.85 58.6 2.23 1.73 54.8 + 0.15 + 0. 12 + 3.8
1450- 1500 1.86 3.56 1.91 60.5 2.85 1.53 48.5 + 0.71 + 0. 38 + 12.0
1500- 1550 2.86 5.85 2.04 64 .6 3.88 1.36 43.1 + 1.97 + 0.68 + 21.5
1550- 1600 3.71 8.33 2.25 71.3 4.36 1.18 37.4 + 3.97 + 1.07 + 33.9
1600 1650 1.47 3.63 2.47 78.3 1.6 5 1.12 35.3 + 1.98 + 1.35 4 43.0
1650- 1660 0. 39 0.95 2.45 77.6 0.44 1.12 35.3 + 0.51 + 1.32 + 42.3

1050- 1660 1 15.36 I 30.06 1.99 63.1 1 24.79

-----'-----'----'----'----
1° \ » / + 3a / + 0 4 / + 1o



Tabell 2
FO LGEFONN I 1964

Østsiden

H øyde-
Brutto akkumu lasjon Brutto ablasjon N etto-budsjett

Areal
intervall

(km2 ) T otal

I
Spesifikk T otal

I
Spesifikk T otal

I
Spesifikk

(m o.h.)
( 106 m3 ) (m ) I ( 1/s km2 ) ( 10%n " ) ( m ) I ( 1/s km2 ) ( 106 m3 ) (m ) I ( 1/s km2 )

10 50- 1100 0.Q3 0.04 1.33 4 2.2 0 .10 3.33 105.5 - 0 .06 - 2.00 6 3.3
1100- 1150 0.12 0 .17 1.4 2 44.9 0 .39 3.25 103.0 - 0 .22 - 1.83 - 58 .1
11 50- 1200 0.22 0.34 1.55 49.1 0 .62 2.82 89.4 - 0.28 - 1.27 4 0 .3
1200- 1250 0.19 0.29 1,53 48.5 0 .46 2.42 76.7 - 0 .17 - 0 .89 - 28.2
1250- 1300 0.23 0.49 2.13 67.5 0 .54 2.35 74.5 - 0 .05 - 0 .22 - 7.0
1300- 1350 0.24 0.49 2.04 64.6 0 .54 2.25 71.3 - 0 .05 - 0 .21 - 6 .7
1350- 1400 0. 30 0.62 2.07 65.6 0.57 1.90 60 .2 + 0.05 + 0.17 + 5.4
1400- 1450 0.30 0.77 2.57 81.4 0 .53 1.77 56. 1 + 0. 24 + 0.80 + 25.3
14 50- 1500 0.43 1.09 2.54 80.5 0 .64 1.49 4 7.2 4 0.45 + 1.0 5 + 33.3
1500- 1550 0.99 2.22 2.24 71.0 1.36 1.38 4 3.7 + o.86 + 0.86 + 27.3
1550- 1600 1.34 3.0 1 2.25 71.3 1.67 1.25 39.6 + 1.34 + 1.00 + 31.7
1600- 1610 0.11 0.25 2.27 71.9 0 .13 1.18 37.4 + 0.12 + 1.09 + 34 .5

1050- 1610 I 4.50 9.78 2.18 69.1 7 .55 1.68 53.2 I + 2.23 I + 0.50 I + 15.8



Folgefonni 1964
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Fig . 6
D iagrammet viser akkumulasjon ens, ab lasjonens og nettobudsjettets variasjon med

høyden over havet.

A ccumulation, ablation and net budget diagrams in relation to elevation above sea level.

Tabell 1 og 2 viser resultatene av årets målinger.
På vestsiden var netto akkumulasjonen 5.3 mill. m' ( 34 cm) og på øst-

siden 2.2 mill. m" ( 50 m ) . Denne vannmengde er altså  holdt tilbake på
breen  og ikke blitt tilført de nedenforliggende vassdrag dette året. Jevnt for-
delt over hele året er altså en avrenning på 11 1/s km2 på vestsiden og
16 1/ s km2 på østsiden bundet i breen, og må regnes som lagret i et «fler-
årsmagasin».

H ARDAN GERJØKULEN

( O. Liestol)

På H ardangerjøkulen startet målingene med en tur til breen 14. februar.
Målestengene ble ettersett og målt, og plater festet til foten av stengene for
at man senere kunne korrigere for komprimering av snølaget. N ye stenger
ble satt ned til erstatning for de som var bøyet eller kommet bort i løpet
av vinteren. Målingen av akkumulasjonen ble foretatt de siste dager av april.
Bestemmelsen av snøens egenvekt ble foretatt i tre sjakter gravet i henholdsvis
1510, 1655 og 1800 m o.h. Snødybdene ble målt ved sondering med en
aluminium snøsonde. I de øvre områder skilte ikke siste sommers overflate
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seg ut som noe fast lag som man kunne måle ned til. Imidlert id var der et

hardt skare- og islag et par dm høyere opp . Dette bød en markert motstand

ved nedramming av sonden, og var derfor vel egnet som referanseflate.

Av kartet ser man at de øvre og sentrale deler av breen har en relat ivt

jevn overflate. Snøen blir derfor også meget jevnt fordelt. D et er likevel

tydelig at der er en vindtransport av snø ned fra det høyeste området og

ryggene på sidene ned mot midten av breen. Man får derfor ikke en øking av

snødybden helt til topps, men en avtagen mot de øverste områder. Stort sett

blåser snøen vekk fra de konvekse områder og samler seg i de konkave. Men

dette er ikke noen fast regel. Avblåste partier kan man finne på ganske uven-

tede steder.

På H ardangerjøkulen hvor nedbøren alt overveiende kommer inn med

sykloner fra vest, og dermed med konstant vindretning , må man kunne regne

med et nokså likt fordelingsmønster for akkumulasjonen fra år til år. Kart et

f ig . 8 viser fordelingen slik den er malt 1/ 5 1964. Av flybildene fra som-

meren 196 1 kan man få stor hjelp t il bedømmelse av snøfordelingen. En del

av det mer detaljerte mønster er tegne t inn etter d isse bilder. I brefallet og

i de værste sprekkområder er det umulig å få målt snødybden . Områdene er

imidlertid små i forhold til resten, slik at eventuelle feil i beregnede verdier

for disse felt har lite a bety for den samlede akkumulasjonen.

I t illegg kom det etter 1. mai stad ige snøfall i løpet av sommeren . Dette

tillegg er det umulig a fa målt ; da måtte man ha en observatør på breen hele

tiden . Sommerakkumulasjonen kan imid lertid beregnes, men verdiene er ennå

ikke så pålitelige som man kunne ønske. Kalkulasjonen bygger på 2 perioder

( 20/ 9 63 til 14/ 2 64 og 14/ 2 64 til 1/ 56 4 ) hvor akkumulasjonen er

målt og sammenlignet med nedbørsobservasjoner i tilsvarende perioder. For

beregning av den del av nedbøren som faller som snø, er temperaturen på

Slirå blitt benyttet. D et er regnet med at nedbør som faller ved temperaturer

under + 1C vi l akkumuleres som snø. Ved beregningen av temperaturen for

de forskjellige høydenivåer er følgende grad ienter benyttet : Mai 0,72, jun i

0,74, juli 0,73, august 0,67 og september 0,62 gra der p r. 100 m. Akkumul a-

sjonen er beregnet for hoydene 1300, 1600, 1700 og 1800 m o.h ..

Ablasjonen ble målt ved besøk på breen i slutten av juli, og i slutten av

september. Et forsøk ble også gjort i begynnelsen av juli, men dårl ig vær

hindret all måling . Av de 26 stake r som var satt opp året før var bare 14 ti l-

gjeng el ige for måling denne sommer. De andre var enten brutt ned eller blitt

borte på annen måte. Alle stenger er nå forsynt med et trestykke i nedre ende

og trefiberplate, for henholdsvis hindring av nedsynking og måling av akku-

mulasjon og kompresjon av snølaget.
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Tabell 3
H ARD AN GERJØKULEN 1964

Høyde- Areal Brutto akkumulasjon Brutto ablasjon Balanse
intervall (km )
(m o.h.) (g/ cm2 )

I (1/s km2 ) (g/ cm2 )

I (I/s km ) (g/ cm2 )

I (1/s km 2 )

1850- 1900 64 168 53 67 21 +- 10 1 + 32
1800- 1850 3,651 199 63 74 23 + 125 + 40
1750- 1800 3,92 5 205 65 89 28 + 116 + 37
1700- 1750 4,027 207 66 122 39 + 85 + 27
1650- 1700 2,150 184 58 139 44 4 45 + 14
1600 1650 0,971 162 51 167 53 - 5 - 2
1550- 1600 0,663 155 49 201 64 - 46 15
1500- 1550 0, 557 143 45 218 69 - 76 - 24
1450- 1500 0,321 128 41 246 78 - 128 4 1
1400- 1450 0,191 108 34 273 86 - 165 52
1350- 1400 0,114 85 27 299 95 - 214 - 68
1300- 1350 0,080 93 29 335 106 - 242 - 77
1250- 1300 0,272 98 31 363 115 - 265 - 84
1200- 1250 0,318 90 28 397 126 - 307 - 97
1150- 1200 0,312 89 28 438 139 - 349 - 111
1100- 1150 0,112 87 28 466 148 - 379 - 120
1050- 1100 0,056 104 33 528 167 -4 24 - 134
1000- 1050 0,048 99 31 575 182 4 76 - 151

Totalt 17,82 185 59 141 45 + 44 + 14





ALFOTBREEN

( V. K arlen og R.  Pytte)

I området sør for N ordfjord ligger N orges vestligste breer, og her ble det
hosten 1962 satt i gang breundersokelser i forbin delse med plan leggingen av
Askara kraftverk. Målingene utføres på en nordøstvendt del av en av platå-

breene i området, en brearm som når fra 880 m o.h. til 1380 m o.h. og dekker
et areal pa 4,8 km2.

I breelven er det satt opp en langtidslimnigraf ca. 2 km nedenfor breen.
I dette nedslagsfeltet ligger forholdene særdeles godt til rette for å kunne
sammenlikne avrenningen fra breen med avløpsmålinger fra limnigrafen.

I perioden 10. juni 20. september har to studenter vært stasjonert ved
Alfotbreen ; foruten å forela glasiologiske målinger på breen skul le de også
ut fore vannforingsmaling er i breelven og Askåra-elven, og dessuten foreta
regelmessige meteorologiske observasjoner i området.

A kkumulas jonen

På Alfotbreen har det vært vanskelig og arbeidskrevende å utføre tilfreds-
stillende akkumulasjonsmålinger. Akkumulasjonen er så stor at sondering er
meget vanskelig å utføre selv i de områder hvor sommeroverflaten er vel ut-
viklet, og man er derfor i stor grad avhengig av å følge snødekkets utvikling
på staker. Den store luftfuktigheten fører til at det dannes store mengder rim
på stakene, som da meget lett bøyes ned i sterk vind. Breen må derfor be-
søkes relativt ofte for at stakenettet skal kunne vedlikeholdes vinteren igjen-

nom.
I lopet av akkumulasjonssesongen 1963 6 4 ble breen besokt to ganger, 16.

desember og 5. mars, før akkumulasjonsmålingen ble foretatt 27.2 8. april .
I perioden 16. desember til 5. mars hadde alle stakene øverst på breen for-
svunnet, og dette skyldes i stor grad at de hadde blitt bøyd ned av uværet og

derfor snodd ned. Sommeroverf laten fra 1963 kunne pa dette tidspunkt iden-
tifiseres ved kjerneboring, og 20 nye staker ble boret ned og plasert på som-
meroverflaten.

Ved akkumulasjonsmalingen 27.- 28 . april ble snøens vannverdi bestemt
i to punkter. Sondering var mulig bare på breens nedre del, og her ble det
da utført ca. 200 sonderinger, d.v.s. 4 2 sond./km °  ( fig. 10 ) . Pa den øvre
delen av breen er akkumulasjonen beregnet på grunnlag av målinger ved
stakene.
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Tabell 4
ALFOTBREEN 1964

H øyde- Brutto akkumulasjon Brutto ablas  j  on N etto-budsjett
Areal

intervall
(km2 )

T otal I Spesifikk T otal I Spesifikk T otal

I
Spesifikk

(m o.h .)
( 10% m") (m ) ] ( A/s km") ( 106 m3) (m ) I (A/s km") ( 10%m") (m ) I ( 1/s km2 )

900- 950 0.11 0.29 2.64 83.7 0 .61 5.50 174. 3 -0 .32 - 2.86 - 90.6
950- 1000 0.16 0. 36 2.25 7 1.3 0 .72 4 .50 142.6 0. 36 - 2.25 - 71.3

1000- 10 50 0.31 0.70 2.26 7 1.6 1.25 4 .03 127.7 - 0 .55 - 1.77 - 56 .1
1050- 1100 0.40 1.0 1 2.53 80.2 1.40 3.50 110.9 - 0 .39 - 0 .97 - 30 .7
1100- 1150 0.50 1.38 2.76 87.5 1.4 1 2.82 89.4 -0 .03 - 0 .06 - 1.9
11 50- 1200 0.51 1.4 1 2.76 87.5 1.28 2.50 79.2 + 0. 13 +- 0 .26 + 8 .3
1200- 1250 0.64 1.73 2.70 85.6 1.36 2.13 67.5 + 0.37 + 0. 57 + 8.1
1250- 1300 0.84 2.34 2.79 88.4 1.56 1.86 58.9 + 0.78 + 0.93 + 29. 5
1300- 1350 1.02 2.8 3 2.77 87.8 1.53 1.50 47.5 + 1.30 + 1.27 + 40. 3
1350- 1380 0.26 0.75 2.88 9 1.3 0.31 1.50 47. 5 + 0.44 + 1.38 + 4 3.8

900- 1330 I 4.75 / 12.80 2.69 I 8 5.2 / 11.4 3 2.41 I 76.4 I + l. 37 + 0.28 I + 8 .8





1950 m over havet og 1400 m over havet. Videre nedover fra 1400 m over
havet ligger N igardsbreen i en dypt nedskåret dal, og rekker så å si helt ned

til N igardsvannet som ligger 295 m over havet.
Målingene på N igardsbreen har pågått siden våren 1962, og resultatene

har vært publisert hvert år (Østrem og Karlen 1963, Ostrem og Liestol 1964) .

A kkumulasjonen

På N igardsbreen må akkumulasjonsmålingen alltid utføres på forskjell ig
tid (og i alminnelighet også etter forskjellige metoder) , nede på bretungen

og oppe på breplatået.
På bretungen ble akkumulasjonsmålingen i år utfort 14. mars. Det ble

gravd tre sjakter, og målingene viste at avrenningen fra bretungen ikke hadde
begynt på dette tidspunkt. Da arealet av bretungen er meget lite i forhold til

NIGARDS BREEN 1963-64

Posit ion of stakes and pits

N

1
0 2km

o stake

•  pit

105

4 00

Fig. 12
Staker og sjakter på N igardsbreen 1964. En del av stakene var ikke synlige ved

akkumulasjonsmålingen.

Stakes and pits 1964. Some of the stakes were not visible at the time when
the accumulation me asureme nts were ma de.
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iv Tabell 5
O

N IG ARD SBREEN 1964

Høyde- Brutto akkumulasjon Brutto ablasjon Netto-budsjett
Areal

intervall (km2 )
Total I Spesifikk Total

I
Spesifikk Total

I
Spesifikk

(m o.h.)
( 10%m") (m) J (1/s km2 ) ( 106 m3 ) (m) J (1/s km2 ) ( 10%m") (m) J (1/s km2 )

300- 400 0.34 0.13 0.38 12.0 3.4 1 10 .0 1 317.2 3.28 9 .63 - 30 5.2
400- 500 0.45 0.17 0. 38 12.0 4 .06 9.02 285.8 3.89 - 8 .64 - 273.8
500- 600 0.24 0.19 0.38 12.0 1.92 8.00 253.5 - 1.73 - 7.62 - 24 1.5
600- 700 0.35 0.13 0.38 12.0 2.53 7.23 229.1 - 2.40 - 6 .85 - 217.1
700- 800 0.44 0.17 0.38 12.0 2.86 6.50 206.0 2.69 - 6 .12 - 194.0
800- 900 0.37 0.14 0 .38 12.0 2.04 5.51 174.6 - 1.90 - 5.13 - 162.6
900- 1000 0.60 0.23 0.38 12.0 2.70 4.50 142.6 2.47 -4 .12 - 130 .6

1000- 1100 0.59 0.44 0.75 23.8 2.24 3.80 120 .4 - 1.80 3 .05 96.7
1100- 1200 0. 38 0.29 0.75 23.8 1.25 3.29 104.25 0. 96 2 .54 - 80 .5
1200- 1300 0.73 0 .55 0.75 23.8 1.83 2.51 79.6 - 1.28 - 1.76 55.8
1300- 1400 1.84 2.64 1.4 3 4 5.3 3.22 1.75 55.6 - 0 .58 - 0.32 - 10 .1
1400- 1500 3.19 5.11 1.60 50.7 3.9 5 1.24 39.3 + 1.16 4 0. 36 + 11.4
1500- 1600 5.87 10.0 3 1.71 54. 2 5.6 2 0.9 6 30.4 + 4 .41 +-0 .75 + 23.8
1600- 1700 12.62 28.92 2.29 72 .6 7.84 0.62 19.7 + 21.08 + 1.67 + 52.9
1700- 1800 10.40 27.47 2.64 64.7 3.39 0.33 10.5 + 24.08 + 2.3 + 72 .9
1800- 1900 3.51 12.36 3.52 11 1.6 0 .88 0.25 7.9 + 11.48 + 3.27 + 103.6
1900- 1950 0.27 1.0 1 3.75 118.8 0 .07 0.26 8.2 + 0 .94 + 3.49 + 110.6

300- 1950 I 42.19 I 89.98 2.13 67.5 1 49.8 1 1.18 37.38 i + 40.17 I + 0.95 I + 30.1





A blasjonen

I begynnelsen av september 1964 hadde neste års akkumulasjon allerede

begynt på brep latået. Det var imid lertid dannet en tydelig sommeroverflate

som lett kunne f innes igjen både på dette tidspunkt og i oktober. D a ble det

foretatt en del kompletterende målinger på brep latået, og dessuten endelige

ablasjonsmålinger på bretungen.

I ele vanskelig t ilgjengelige sprekkeområdene, der ablasjonen antas å være

påvirket av overflateformene, er elet i år foretatt noen spesielle undersøkelser

som behandles i et eget avsnitt i foreliggende rapport.

Total brutto ablasjon 1964 er beregnet til 49.8 mill. m vann, spesifikt bl ir

dette 118 cm vann. D ette tilsvarer en årlig avrenning på 37 1/s km2 •

M aterialbalansen

Spesif ikke verdier for akkumulasjon, ablasjon og nettobudsjettet er i fig .

14 fremst ilt som funksjon av høyden over havet. Av diagrammet fremgår at

l ikevektslinjen i år lå 1400 m o.h. Spesifikk ablasjon var meget liten på ele

høyere deler av breen, dette skyldes for en stor del at ablasjonssesongen var

usedvanlig kort. Da størstedelen av breen ligger ovenfor likevektslinjen, blir

total netto akkumulasjon stor til tross for at breen strekker seg langt nedover i

dalen, og at netto ablasjonen eler nede er meget stor.

I 1963 6 4 ble en vannmengde pa 40.2 mill. m" (spesifikt 95 cm) akku -
mulert på breen . D ette året er altså et t ilsig på 30 l/s km2 holdt t ilbake på

breen og har ikke kommet elet nedenforl iggende vassdrag til gode.

H ELLST UGU BREEN

( R. Py re)

H ellstugubreen er en forholdsvis regelmessig clalbre som l igger i en sicleclal

øst for Visdalen i Midt-Jotunheimen. Siden århundreskiftet har elet vært ut-

ført glasiolog iske og hydrologiske målinger av forskjell ig art i området på og

nedenfor breen . (H oel og W erensk iold 1962, p. 128, Liestol 1962 b, p. 175-
207, K læboe 1951 og 1953) . Breens materialbalanse er målt i budsjettårene

1961 6 2 0g 1962 6 3 (Pytte 1964, p. 8 55) .
Breen er ca. 3.5 km lang, og stiger mot sør fra ca. 1450 m o.h . t il ca.

1960 m o.h . hvor den går d irekte over i Vestre Memurubre ( fig . 15) . På
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fortsatte akkumulasjonen endog til midten av juni. Total brutto akkumulasjon
er beregnet til 2.4 mill . m vann (spesifikt 0 .71 m eller 22 I/ s km) . Akku-
mulasjonsfordelingen  (fig. 16) viser som ventet tilsvarende mønster som

tidligere år, og det samme gjelder da også variasjonen av spesif ikk akku-
mulasjon som funksjon av høyden over havet (fig. 17) . Da det ikke var
mulig a sondere i botnene, er akkumulasjonsmønsteret her konstruert ved

hjelp av flybilder og kjennskap til akkumulasjonsfordelingen fra tidligere år.

HELLS TUGUBREEN 1963-64

Posit ion of stakes, pit s and sounding prof i les Accumulat ion in cm of water equivalent

o stake
• pit

sounding
prof ile

N

0

(IDJ-as
[CU] s. s o
[ ] so-7sm 75-100

333 10o-12s

8888 -1as
1km

Fig. 16
T il venstre beliggenheten av staker, sjakter og sonderingsprofiler, ti l hoyre akkumula-

sjonskar tet for Hellstugubreen .

To the lef t the position of stakes, pits and sounding prof iles, to the right the accumu-
lation map of the Hellstugubreen valley glacier.
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Tabell 6
H ELLST U GUB REEN 1964

H øyde- Brutto akkumulasjon Brutto ablasjon N ett o-budsjett
Areal

inter vall (km") T otal I Spesifikk T otal I Spesifikk Total

I
Spesifikk

(m o.h .)
( 106 m3 ) (m ) I (1/s km2 ) ( 10%" ) (m ) ( 1/s km2 ) ( 106 m3 ) (m ) I (1/s km2 )

1450- 1500 0 .06 0.01 0.13 4.1 0 .13

I
2.13 67.5 - 0.12 - 2.00 6 3.4

1500- 1550 0.13 0.02 0.15 4.8 0 .26 2.00 63.4 0 .24 - 1.8 5 - 58 .6
1550- 1600 0.20 0.06 0.30 9. 5 0 .36 1.80 57.0 - 0 .30 - 1.50 4 7.5
1600- 1650 0.19 0 .11 0.57 18.1 0 .30 1.57 49.7 - 0.19 - 1.00 3 1.6
1650- 1700 0.21 0.14 0 .67 21.2 0 .25 1.19 37.7 - 0 .11 - 0.52 - 16.5
1700- 1750 0.14 0.10 0 .71 22.5 0 .16 1.14 36. 1 -0 .06 0 .4 3 1 3.6
1750- 1800 0.14 0.08 0 .57 18.0 0. 16 1.14 36. 1 -0 .08 - 0 .57 - 18.1
1800- 1850 0. 35 0.22 0.63 19.9 0. 32 0.91 28.8 - 0.10 - 0 .28 8.9
1850- 1900 0.38 0.22 0.58 18.4 0.26 0.68 21.5 - 0.04 -0 .10 3.1
1900- 1950 0.6 1 0.44 0.72 22.8 0 .34 0 .56 17.7 + 0.10 4 0.16 + 5.1
1950- 2000 0.39 0.31 0.79 25.0 0 .15 0.38 12.0 + 0. 16 + 0.4 1 + 13.0
2000- 2050 0.21 0.23 1.09 34. 5 0 .08 0.38 12.0 + 0. 15 + 0.71 + 22. 5
2050- 2100 0.29 0. 37 1.27 40.2 0 .04

I

0.13 4.1 + 0.33

I

+ 1.14 + 36.1
2100- 2180 0.08 0.10 1.30 4 1.2 0 .0 1 0.13 4.1 + 0.09 + 1.17 + 37.1

1450- 2180 I 3.38 2.41 I 0.71 22.5 I 2.82 0.83 26.3 I - 0 .41 I - 0 .12 I 3.8





Tabell 7
GRASUBREEN 1964

H øyde-

I
Brutt o akkumulasjon Brutto ablasjon I N etto-budsjett

Areal
intervall

(km") T otal I Spesifikk T otal I Spesifikk Total I Spesifikk
( m o.h.)

( 106 m3 ) ( m) I ( 1/s km2 ) ( 10%% ) ( m ) (1/s km2 ) ( 10%n ") (m ) j ( 1/s km2 )

1850- 1900 0.09 0 .03 0. 34 10.7 0 .07 0.85 26.9 - 0 .04 - 0 .51 1 6. 2
1900 1950 0.21 0 .0 5 0.23 7.3 0 .18 0.85 26.9 - 0 .13 - 0 .62 - 19 .6
1950- 2000 0.48 0.11 0.23 7.3 0 .39 0.81 25.7 - 0 .28 - 0 .58 - 18.4
2000- 20 50 0.46 0 .14 0.30 9.5 0 .33 0.72 22.8 - 0.19 0 .42 - 13.3
2050- 2100
2100- 2150 0. 36 0.15 0.4 1 13.0 0 .22 0. 61 19.3 - 0 .07 - 0 .20 6. 3
2150- 2200 0.27 0.19

I
0.71 22.5

I
0.15 0.55

I
17.4 + 0.04 + 0.16 + 5.1

2200- 2270 0 .14 0.12 0.85 26.9 0 .08 0.55 17.4 + 0.04
I

+ 0.30 + 9. 5

0 38 0 14 0 37 11 7 0 27 0 70 22 2 - 0 13 -0 33 1 0 5

1850- 22 70 I 2.39 0.93 0.39 12.4 1.69 0.71 22.5 - 0 .76 I - 0 .32 - 10.1





Materialbalansen

Som på H ellstugubreen var materialbalansen negativ i 1964. Tota lt er en

vannmengde på 0.8 mi ll. m berovet breen og tilført det nedenforliggende

vassdrag som et «ekstra» tilsig . Spesif ikt beregnet tilsvarer dette 32 cm vann,

som jevnt fordelt over hele året utgjør en ekstra avrenning på 10 1/s km 2

( tabell 7) . Likevektslinjen lå i ar2160 m o.h . ( fig. 19) .

BLAISEN

( V . Karlen og R. Pytte)

Blåisen ligger nærmest kysten av de breer som undersøkes i Skjomen-

området. Den l igger ca. 20 km sørøst for N arvik og dreneres til Sildvikvann .

Breen når fr a ca. 800 m o.h. til ca. 1200 m o.h. og dekker et areal på 2.2 km2 •

Den ligger i en botn som vender mot nordøst. Målingene på Blåisen har på-

gått siden våren 1963 (Østrem og Liestøl 1963, p . 314) .

A kkumulasjonen

Målestakene på Blåisen ble kontrollert flere ganger i løpet av vinteren .

Foruten at dette ettersyn av stakene er nødvendig for a sikre kvaliteten av

akkumulasjonsmålingen, kan de målinger som da gjøres g i g runnlag for en

vurdering av hvordan akkumulasjonen øker utover vinteren.

BL ISEN 1963-64

(3 o o

3 vs.

Fig. 20
Venstre del viser beliggenheten av staker, sjakter og sonderi ngsprofi ler, hoyre del

viser akkumu lasjonskartet.

T he lef t part sho ws the position of stakes, pits and sounding pro f iles, the right part
shows the accumu lation ma p .
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Tabell 8
BLAISEN 1964

Høyde-
Brutto akkumulasjon Brutto ablasjon Netto-balanse

Areal
intervall (km2 ) T otal

I
Spesifikk Total I Spesifikk Total

I
Spesifikk

(m o.h.) ( 10%n ") (m ) I ( 1/s km2 ) ( 106 m3 )

I (m ) ( 1/s km2 ) ( 10%" ) (m ) \ ( 1/s km2 )

850- 900 0.02 0.03 1.75 I 55.5 0.06 3.00 I 95.1 - 0 .02 - 1.00 - 31.7
900- 950 0.15 0.28 1.87 59. 3 0 .36 2.40 76.1 -0 .08 -0 .53 - 16.8
950- 1000 0.42 0.8 1 1.93 61.2 0.82 1.9 5 6 1.8 - 0 .0 1 - 0 .02 - 0 .6

1000- 10 50 0.65 1.35 2.08 65.9 1.15 1.77 56 .1 + 0.20 + 0.31 + 9.8
1050- 1100 0.66 1.69 2.56 8 1.1 0 .90 1.36 4 3.1 + 0.79 + 1.20 + 38.0
1100- 11 50 0.24 0.72 3.00 95.1 0 .30 1.25 39.6 + 0.4 2 + 1.75 + 55.5
11 50- 1200 0.04 0 .13 3.25 10 3.0 0 .05 1.25 39.6 + o.os

I
+ 2.00 + 63.4

8 50- 1200 I 2.18 5.0 1 2.30 I 72.9 3.64 1.67 52.9 I + 1.38 + 0.6s + 20 .0





Fig . 22

Storsteinsfjel lbreen og dens nærmeste omgivelser 18. septembe r 1960. ( Foto: W iderøe )
Målestokk ca. 1: 35000.

T he Storsteinsf jellbreen glacier and its surrounding s photographed September 18., 1960
A pproximate scale 13 5000









A blasjone n

Stakene ble stort sett målt en gang i uken fra ablasjonssesongens begyn-

nelse og fram til ca. 1. september. Tre ganger ble det gravd sjakter ned til
breisen slik at vannverdien av snø og firn kunne bestemmes. Målinger i
november viste at det ikke hadde vært ablasjon av betydning etter 1. sep-
tember.

Spesifikk brutto ablasjon er beregnet i 39 punkt er. Brutto ablasjon utgjør
totalt 7.3 mill. m vann, spesifikt 120 cm vann som jevnt fordelt over hele
aret ville ha gitt en avrenning pa 38 I/s km:.

I tiden 4. juni til 31. august ble nedbøren målt 5 forskjellige steder i
området, hvorav i 2 punkter på breen. Ut fra dette er den tilsvarende ekstra
avrenningen som sommernedbøren medførte beregnet til a utgjore 8 I/s km
jevnt fordelt over hele året. Total avrenning fra breen blir da ( 38 + 8)

I/s km = 46 l/s km.

M aterialbalansen

Også på Storsteinsfjellbreen var det positiv materialbalanse budsjettåret
1963 6 4 med en netto akkumulasjon på 4.0 mill. m vann, (spesifikt 65 cm
vann) . Av akkumulasjonen ( 59 I/ s km) er da 21 l/ s km holdt tilbake på
breen dette året, og har ikke kommet det nedenforliggende vassdrag til gode

(tabell 9) . Likevekts linjen lå 1220 m o.h. i 1964  ( fig.  24) .

CAIN H A V ARREBREEN

( V.  K arlen og R. Pytte)

For bedre a kunne få et inntrykk av hvordan de glasiologiske forhold

varierer i Skjomen- Sildvikområdet er det satt i gang undersøkelser på denne
breen, som er en av de mest kontinentale breene i dette området. Man får

derved et sikrere grunnlag for a kunne vurdere alle breenes innvirkning på
de hydrologiske forhold. D a isoglasihypsene stort sett går parallelt med kysten
(Ostrem 1964, p . 334) , er det for undersøkelsen valgt breer som ligger i for-

skjellig avstand fra kysten.
Cainhavarrebreen ligger like ved svenskegrensen, ca. 6 km sør for N ord-

dalen. Breen er 0.7 km stor og nar  fra  ca. 1200 m til nesten 1550 m over
havet. I 1964 ble det satt ut 7 staker på breen, fig. 25 viser et kart over
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Kartene over likevektslinjen og g lasiasjonsgrensen har store likheter. Både

isoglasihypsene og linjene gjennom breer med likevektslinjen i samme høyde
over havet går i store trekk parallelt med kysten ; og likevektslinjens og

glasiasjonsgrensens høyde over havet stiger innover i landet. H vorvidt det er
reelle avvik i forløpet av glasiasjonsgrensen og likevektslinjen i indre Sogn,
eller om forskjellen mellom kurvene på kartene skyldes feil ved et eller begge

kart, kan ikke avgjøres på det grunnlag som foreligger.
På liknende måte som i 1963 er høyden av årets likevektslinie og mate-

rialhusholdningen for de breer som er undersøkt i Sør-N orge sammenliknet
med likevektslinjens høyde i et balansert år  ( fig.  26) . D et har ingen vesentlig

Specif ic regime in relat ion to t he equi libr ium line

on 6 Norwegian glaciers 1964

m a.s. l.

2000

o Elevat ion of average equil ibr ium line, computed

•  Elevat ion of average equilibrium line, observed

• Elevat ion of equi l ibr ium l ine 1964

l Acc umulation
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Fig. 26
Et profil lagt fra A lfoten over N igardsbreen t il G råsubreen. D e øvrige breer er proj i-

sert inn i forhold t il likevektslinjens høyde i et balansert år.

A prof ile f rom A lf oten crossing N igardsbreen and Grdsubreen. T he other glaciers are
placed onto the prof ile according to the elevation of the equilibrium line in a year with

balanced mass budget.
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I N ord-N orge foreligger det bare kart over glasiasjonsgrensen (Østrem

1964, p. 334) . Hoyden av årets likevektslinje og materialhusholdningen er
derfor i dette området satt i relasjon til glasiasjonsgrensens høyde ( fig . 27) .
Målingene på Storglaciaren i Kebnekajse er utført av V. Scytt og tatt med her
for sammenlikningens skyld ( d isse målingene er ennå ikke publisert, men av

Sch ytt tillatt tatt med her) .
Også i dette nordre området synker materialomsetningen innover i landet

med stigende glasiasjonsgrense, liksom likevektslinjen stiger innover i landet.
I fig. 28 vises sammenhengen mellom nettobudsjettkurvene for de for-

skjellige breene. De undersøkte breene i Sør-N orge vises til venstre og de i

N ord-N orge til høyre (her er Storg laciaren ogsa tatt med) . Som det har
fremgått tid ligere stiger likevektslinjens høyde innover i landet både i nord og
i sør. N ettobudsjettkurven har i alminnelighet en større gradient jo høyere over
havet breen ligger.

.:>PEClflC NET BUDGET DIAGRAMS 1964
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Fig. 28
Alle nettobudsjettkurvene fra 1964 p lasert i samme diagram.

A ll the net budget curves f rom 1964 placed in the same diagram.
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Fig. 29
Regnmåler av typen «Pluvius». Slike enkle måle-
sylindre har vist seg å være pålitelige for måling av
regn, men kan ikke brukes for måling av nedbør i
fast form. Nedbørmengden avleses på en skala direkte
gradert i mm, og fordunstningen er nedsatt til et
minimum ved en spesiell flottør som dekker væske-
overflaten inne i målesylinderen. Apparatet, som
opprinnelig er laget i Sverige, koster ca. 40 kr.

Norge.

T he simple rain gauge of the type «Pluvius» is
suitable f or measuring rain precipitation but cannot
be m ed f or measuring snowfall. T he amount of
precipitation can be read directly on a scale, divided
in mm. Evaporation is prevented by a cork f loating
on the surface of the water. (T he instrument shown
was made in Sveden and its price f rom factory is

approximately $ 1.5 0) .

STO RST EI N SFJ ELL 1964

Cumulat ive precipit at ion for 8 select ed
periods measured at 5 gauges

1901m a s l.

I,, I
10 3 9  9 9

H s y g gs l
1  2 3 4 5 6 7 8

Period t 4 June - 1$ June
2 16 June - 26.June
3 27.June - 9 .July
a  10 July - 16 July
5  17. July - 30.July

3t.July - 8 August
7 9 August- 19.August
8 20 A0gust- 31.August

1 2 3 4 5 6 7 8

Fig. 30
Kart som viser den omtrentlige beliggenhet av nedbørmålerne ved Storsteinsfjell 1964,

samt de målte nedbørmengder i 8 tidsperioder i løpet av sommeren.

M ap showing the approximate location of rain gauges at Storsteinsf iell 19f.4. T he
observed precipitation f or 8 selected periods is shown f or each gaug
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periodene tatt med, men pa A lfo ten, hvor det forøvrig var meget vanskelig

å passe nedbørsmålerne på breen på grunn av uvanlig stor nedbør og ster
vind, er bare to av periodene tatt med. På oversiktsplansjene ( fig. 32
og 33) er bare nedbøren i ett av målepunktene på hvert sted tatt med, da
resul tatene fra disse punkt (ved observasjonshyttene) er de mest full stendige.

Av kartet ( fig. 30) ser man at nedbøren på Storsteinsf jell viser en viss
regional fordel ing med maksimal nedbør i det øverste målepunktet. De
laveste nedbørhøyder ble målt ved observasjonshytta, mens nedbøren nede
ved l imnigrafen viste seg a ve re nesten l ike stor som oppe på breen. D isse
variasjoner i nedbør i identiske tidsperioder må antakelig tilskr ives lokal topo-
graf iske forhold, og bør undersøkes nærmere, f . eks. ved en økning av an-
tall målepunkter. N edbørfeltets gjennomsnittl ige nedbørmengde kan vanske-
lig beregnes før mål inger i et tettere observasjonsnett forel igger. Foreløpig
kan man iallefall ikke uten videre betrakte noe målepunk t som f ul lt repr e-
sentativt for hele området.

En anslagsvis oppfatning av nedbørens andel i avløpet i en begrenset
tidsperiode kan nok oppnås ved a bruke en middelverdi av de observerte
nedbørhøyder, men for nøyaktige beregninger trengs et bedre grunnlag.

På Alfoten ( fi g. 31) viser observasjonene langt større nedbørhøyder på
breen enn ved limnigrafen. Om dette bare skyldes at breen l igger høyere
over havet, ell er om det er en systematisk tendens mot større nedbør over
bredekket enn over bref ritt område er det ikke mul ig a uttale seg om uten
ytterl igere mål inger i den brefr ie delen av nedslagsfeltet.

Av plansjene (fig. 32 og 33) kan man se at det forel igger et samband
mellom de observerte meteorologiske elementer og avløpet. Temperaturen

Fig. 32
Oversiktsplansje som viser resultatene av meteorologiske og hydrologiske observasjoner
ved Storsteinsfjell sommeren 1964. K urvene er nærmere beskrevet i teksten. OBS. Den
nederste kurven bygger på en provisorisk vannføringskurve, og viser derfor bare de
relati ve variasj oner i avløpet. K urven må derfor ikke brukes til noyaktigere bereg-

ninger av vannføringen ved l imnigrafen.

Diagram showing the results of meteorological and hydr ological observations at Stor-
steinsf jel l, 1964. The diagram is disussed in the text. Observe that the discharge
curve is based upon a provisional rating curve and should, therefore, be considered as

showing only the r e l a t i v e variations in discharge.

Fig. 33
Oversiktsplansje som viser resul tatene av meteorologiske og hydrologiske observasj oner

pa Alf oten somme ren 1964. K urvene er nærmere beskrevet i teksten.

Diagram showing the results of the me teorological and hydrological observations at
Alfoten, 1964. The diagram is discussed in the text.
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ET FORSØK  PA A  FIN N E EN KORRELASJON MELLOM
LUF1TEMPERA TUREN OG AVRENN IN GEN FRA BREFEL T

( R . P tte)

En av årsakene til at avrenningen fra nedslagsfelt hvor det finnes breer
avviker fra andre nedslagsfelt, er at breene  hele  sommeren avgir ekstra
vann til de nedenforliggende vassdrag. Figurene 32 og 33 viser at både
temperaturøkning og nedbør i form av regn fører til øket avrenning i bre-
elven.

Ablasjonen avhenger foruten av lufttemperaturen også av andre meteoro-
log iske faktorer som luftfuktighet, innstråling og vindhastighet. Den relative
betydningen av de enkelte faktorer varierer fra sted til sted og med breover-
flatens beskaffenhet. Skal man beregne ablasjonen ut fra en meteorologisk
variabel, vil lufttemperaturen være den parameter som gir best resultat. Luft -
temperaturen er også den av de aktuelle meteorologiske faktorer som er lettest
a male, og den som best lar seg beregne fra et sted til et annet.

Da lufttemperaturens relative betydning for ablasjonen sannsynligvis vari-
erer fra maritime til kontinentale strøk, og fra nord til sør i landet, bør den
direkte sammenheng mellom lufttemperaturen og ablasjonen finnes empirisk
på hvert enkelt sted.

Dersom man kan finne en tilstrekkelig god korrelasjon mellom ablasjonen
på breen og lufttemperaturen ved kraftstasjonen eller et annet lett tilgjengelig
sted, vil det være mulig å korttidsprognosere bretilsiget til kraftverket. Spesi-
elt i tørre perioder når andre former av tilsig etter hvert avtar, kan en slik
prognosering vaere av særlig stor betydning.

På grunnlag av reelle temperaturobservasjoner kan tilsiget prognoseres
for tidsperioder av den lengde det tar fra ablasjonen foregår på breen til
vannet når fram til magasinene. I enkelte tilfeller kan man muligens også ha

nytte av prognoser på grunnlag av varslete temperaturforhold.
En nærmere undersøkelse av sammenhengen mellom temperaturforholdene

og ablasjonen ble påbegynt i 1964. I forbindelse med de regulære målingene
ble det satt ut termografer, plasert i instrumenthytter 200 cm over bakken,

ved Folgefonni, Alfoten og Storsteinsfjellbreen. For a oppn a pålitelige kor-
relasjoner kreves det langt flere målinger enn de som foreligger, men de

preliminære resultater fremlegges nå slik at anvendelsesområdet for, og den
eventuelle nytten av en korttidsprognosering av denne art kan diskuteres.

Det er naturlig a dele undersøkelsen i to hovedavsnitt. Først undersøkes
sammenhengen mellom ablasjonen på breen og lufttemperaturen i den umid-
delbare nærhet ; deretter må man finne målesteder for lufttemperaturen hvor
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For at kjennskap til sammenhengen mellom ablasjon og lufttemperatur

skal kunne utnyttes i p raksis, må det f innes representative stasjoner hvorfra

lu fttemperaturen i breomr adet kan beregnes med tilstrekkelig nøyaktighet.

I de fleste tilfeller vil man sannsynligvis være interessert i li. prognosere

avrenningen fra alle breomrader i et nedslagsfelt, og korrelasjonen mellom

denne og antall graddager ved målestasjonen bør derfor beregnes direkte.

D enne korrelasjonskoeffisienten vil sannsynligvis variere noe med beliggen-

heten av den temporære snøgrensen, men hvorvidt det er nødvendig li. ta

hensyn ti l dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

T il slutt kan det nevnes at i de tilfeller ord inære klimastasjoner nyttes

som utgangspunkt for temperaturberegningene, kan den korrelasjonskoeffis i-

enten som er funnet også benyttes til li. beregne avrenningen fra de aktuelle

breene i den tiden klimastasjonen har eksistert. Man får derved pli. relativt

kort t id en oppfatning av gjennomsn itt lig  bretilsig.

EN PRELIMIN AR UND ERSOKN IN G AV SLAMT RAN SPORT VID

ST ORSTEIN SFJELL OCH ALFOTEN

( V . Karlen)

Al la gla ciaralvar medfor sto ra mingder slam . Vilka kvantiteter material

denna transport kan innehalla ser man p li. de deltaavlagringar, som finns vid

manga alvutlopp i f jallsjoar . N agr a forsok att mata denna transport har

gjorts. Dels har man matt slamhalten i vattnet i en alv, dels har man lodat

en sjo vid ett par olika tidpunkter, och harav beraknat den arl iga transporten .

D en forsta metoden kr aver ett stort anta! vattenprover under en sasong

for att ge ett gott resultat. D en andra metoden ar bara anvandbar da det

finns en lamp lig sjo at mata uppgrundningen i, och metoden kraver dessutom

att matningarna stracker sig over flera ar.
V id ett par tillfal len har sadana uppgrundningsmitn ingar nyligen gjorts .

Det har t. ex. visat sig att N igardsvattnet vid Jostedalsbreen uppgrun dats

med c:a 10 cm per år (p reliminar berakning ) och att Ladtjojaure i norra

Sverige uppgr undas med omkring 4 cm per år.
I 1964 har det gjorts forsok att  fli.  en uppfattni n g om storleken av slam-

transporten i al varna vid Storsteinsfjell och Alfoten . D a observatorerna pa

dessa p latser haft ett stort anta! andra uppgi fter att skota samtid igt, ar det

bara en mycket ungefarl ig slamtransport som kan berakn as.

Vid Storsteinsf jell togs det under juni, juli och forsta delen av augusti i
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tilsig og avrenning i den nedbørrike perioden må nedbøren økes med ca.

25 %. En slik nedbørøkning synes rimelig også for de to tørre periodene,
her var nemlig ablasjonen så stor at tilsiget på grunn av nedbør sp ilte en
underordnet rolle.

Etter de målinger og beregninger som her er utført ser det altså ut til at
den tilsynelatende nedbør, målt med våre instrumenter, må økes med 25 %
for a gi den reelle nedbør. For a unnga eventuelle usikkerheter i forbindelse
med ablasjonsberegningene på breen, bør man nok også foreta en liknende
undersøkelse i et brefrit t felt . Dette er gjort i et lite felt ved Møsvann, og
målinger tyder på at nedbørmålerne her registrerer ca 95 % av den reelle
nedbør (Ot es 1963, p . 43) . Sanns ynligvis vil typen av nedbørmåler som
anvendes, og de alminnelige værforhold under nedbøren være av betydning
for hvor stor del av nedbøren som normalt registreres.

VARIATIONER I AVSMALTNINGEN PA N IGARDSBREEN

( V. Karl en)

Under sommaren 1964 mattes samtliga stakar på tungan åtta gånger.
Medelavsmaltn ingen per dygn for tvaav stakarna under varje period har

lagts in i ett diagram ( se fig.37) .

A blat ion
cm/day

10

NIGA RDSBREEN 1964

Daily ablat ion at

465m and 690m a.s.l.

6 +lbe l l lb

14 15.4 15 15 .5 16 15 6 1. 7 15 .7 1 8 15.8 1 9 15 .9 1 10 15.10

Date of observat ion

Fig. 37
Figuren visar hur avsmaltningens hastighet varierar under sommaren. Den visar också

att avsmaltningens avtagande med hojden over havet varierar .

The diagram shows the variations of mean daily ablation during the summer of 196 ,
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också andra faktorer ha bidragit till att ablationen blev så mycket storre vid
den ena profilen. Albedot kan till exempel ha varit olika vid de tva profil erna.

m Sect ion I

glacier

m
0

CJ Ice melted in the period a.July · 21.July 1964

I Stake drilled into the ice

0 !Om

Fig. 38
Under en del av sommaren 1964 gjordes ett forsok att jamfora avsmaltningen i om-
raden med mycket ojamn is och med relativt jamn is. Resultatet visar at avsmaltningen

blir betydligt storre vid kuperad is.

Diagram showing the variations of ablation in nearly plane and in crevassed ice areas.

FARGING A V JOSTEDALSBREEN FOR FOTOGRAMMETRISK
KARTLEGGING

( G. Østrem)

Ved flyfotografering av delvis bredekkede landskap vil den store lysre-
fleksjon fra breenes firnomrader lett føre til at bildene blir overeksponert, og
de gjengir da disse områder som hvite, nyanseløse flater der ingen stereo-
virkning kan oppnås. Bare sent på høsten når snøflatene er blitt noe til-

smusset av vindtransporterte partikler, og selve snøkrystallene har øket i
størrelse og minsket sin refleksjonsevne (albedo) , vil det normalt være
mulig a fa flybilder som kan gjengi snøoverflaten så godt at stereovirkning

kan oppnås og kartkonstruksjon kan bli mulig. Men også da vil det kunne
forekomme områder som er så lyse at kurvedragning mer eller mindre må

baseres på gjetninger.
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på breen . D erved sku lle en relat ivt sikker kur vetegning kunne bli

mulig .

En kombinasjon av de to metoder ville øke sjansene for en brukbar

kartkonstruksjon, og det ble besluttet å p røve å få dette til.

Etter en del eksperimenter pa Alfotbre en med kasting av fargeposer fr a

forskjell ig høyde, bruk av forskjellige typer fargepulver, ulike størrelser på

posene og varierende emballasjemateriale, ( fig. 39) ble fargingen av Joste-

dalsbreen igangsatt i månedssk iftet august s eptembe r 1964. 1200 kg farge-

pulver ( fortrinnsvis «brent umbra») ble pakket i poser a 3 5 kg og kastet

ut over de partier av breen der konstruksjon av høydekurver ble ansett å være

viktig, og der en slik konstruksjon antakelig ville bli vanskelig uten markerte

punkter på snøoverflaten ( f ig . 40 og 4 1) .

Fig . 40

En «fargebombe» sett fra re lat ivt lav hoyde ca . 100 m. Legg merke t il snøover-
flatens ujevnheter som er et resultat av vindens virkninger. I noen t ilfelle oppsto det
skyggevirkninger mellom skavlene, og skyggene var ofte t ilstrekkelige for å få en god
høydebestemmelse i stereomodellene. «Fargebomben» dannet da et komp lement t il
kartkonstruksjonen idet dens høyde og posisjon kunne bestemmes med stor nøyaktighet,
og kurvekonstruksjonen var re lat ivt enkel a utfore . I mange t ilfe lle matte kurveteg-
ning en ensid ig baseres på fargeflekkene. U ten d isse ville konstruksjonen av brekartet

ha vært nærmest umulig.

A «dye bomb » seen f rom approxima tely 100 me ters' elevation. N ote the unevennesses
(sastrugi) on the snow surface originating f rom wind action. I ma ny cases, shadows
between ripple ma rks could be seen on the air photographs facilitating the construction
of the contour lines. In other cases, the glacier surface was quite white and the dye
ma rks ma de a good base f or the construction of contour lines. W ithout these well-

def ined points, an accurate ma p construction would be nearly impossible.

68



KJENN KRONEBREEN
s o i s ° ,is o

0 1832 a

9

•- - 0-  - - -

169 6
0 0

18

190 4
72 

19 16 78- -» , 2%-.
°&19 50 

16 27
o 160 0

t D S "" '"R
.»J i € p

+

.s
0

, 13 15 /4f % +
- \..  0

• 22 %3
A GEOG RAPHICAL BR PT . OF M . & T . 5 . 1965

18 52

PART OF JOSTEDALSBREEN
(NORWAY)

Border of drainage basin . . . . . ,.,- - - - -

Glac ier out l ine . . . . . . < ·'··= ·-,-.-.'1".
Tr iangulat ion paint I!,

Paint marked by dye . . . . . 0

Point identif ied os cra ck, etc . .

0\
\0

+

0 3 Km

Fig . 4 1
Kart over N igardsbreens høyeste partier, med alle «fargebomber» og andre anvendte referensepunkt inntegnet. «Fargebomber» ble kastet
over  hele  J ostedalsbreen, men fortr innsvis i slike områder der man kunne anta at kurvekonstruksjonen ville bli vanskelig . D erfor er det

en konsentrasjon av fargeflekker langs breens høyderygg .

M ap showing the highest areas of N igardsbreen, w ith all the «dye bombs» and a f ew other ref erence points plott ed on it . «Dye bombs»
were in fact thrown on a very large part of Jostedalsbreen but were pref erably placed in those areas where it was anticipated that
construction of contour lines would be d if f im lt . T hus, a concentration of dye points can be f ound on the highest ridges in the f irn area.



Fargekastingen foregikk fra to sjøfly av typen Cessna 185 og 206 til-
hørende flyselskapene Fjordfly A/ S, Sandane og A/ S Bjorumfl y, Oslo.

Umiddelbart etter at fargekastingen var utført ble Wid eroes Flyveselskap' s

fotofly tilkalt, og fotograferingen ble utført tidlig på formiddagen den 2.

september 1964 fra 7300 m'shoyde.

Fargeflekkene, som ble 10 30 m lange og 2 10 m brede, var godt
synlige på bildene, og over store områder hadde den ovenfor nevnte skygge-
virkningen fra småskavler gjort seg gjeldende. En kartkonstruksjon Jot seg
derfor utføre, og resultatet vises blant bilagene. En nærmere beskrivelse ti]
de to foreløpig framstilte kartblad finnes nedenfor.

OVERSIKTSKARTET OVER JOSTED ALEN MORKRI DSDALEN

( O. Froystein)

Avdelingen for vasskraftundersøkelser har blant annet ti] oppgave å drive
generelle vasskraftundersøkelser med forprosjektering av kraftverker.

Da Vassdragsvesenet i 1962 1963 kjopte fallrette r i Jostedal og Mork-
ridsdal, var både selger og kjøper interessert i å få utarbeidet en oversikt
over utbyggingsmuligheter i disse vassdrag. Det er tidligere flere ganger blitt

utarbeidet planer for utbygging . Felles for disse utbygg ingsplaner er at de
bygger pi mangelfullt hydrologisk grunnl agsmateriale og pa darl ige, up±lite-

lige karte r. Det er nå foretatt direkte målinger av akkumulasjon og ablasjon
pa N igardsbreen siden 1962, og det er oppsatt flere hydrologiske malestasjoner
i omradet. Bortsett fra Kroken V.M. som ble oppsatt i 1949 er ingen av
disse eldre enn 3 år. En er derfor henvist til i noen grad a sammenligne
med vannmerker med lengre observasjonsperiode. Men en stor del av avløpet
kommer fra breomrader der bredekningen hittil ikke har vært kjent, og der
breavsmeltningen har vært årsak til en ukjent andel av tilsiget. Det er derfor

onskelig a f inne bredekningen for hvert enkelt nedslagsfelt.
Kartmaterialet over området er fremdeles dårlig og med små muligheter

for forbedring med det første. For a komme videre i prosjekteringsarbeidet

ble det derfor besluttet a engasjere W ideroe's Flyveselskap A/ S til a kon-
struere et oversiktskart i målestokk 1:50 000 basert på flyfoto.

Det en først og fremst var interessert i var vannveier, nedslagsfelter og

breomrader, samt tilstrekkelig med høydekurver for a kunne bestemme tunnel-
traceer og tunnellengder, og hvilke nedslagsfelter det er mulig a overfore.

N år f . eks. kote 1170 og kote 1200 er opptegnet, er det for å få en oversikt
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FELT
I 

KARTBLAD ITOTALT AREAL I BREAREAL
co» a

p 1 s 6.68 0 0
p 2 s 2.9 3 0 0
p 3 s 1.81 0 0
p 4 s 2.23 0 0
Q 1 s 3.10 0 0
R 1 s 12.18 0 0
R 2 s 3.10 0 0
R 3 s 32. 38 3.8 3 11.83
s 1 s 11.08 3.65 32.94
S 2 s 2.0 5 0 0
S 3 N 125.00 25.18 20.14
S 4 N 2.40 0 0
S 5 s 1.60 0 0
s 6 s 13.70 5.85 4 2.70
s 7 s 8.80 0.43 4 .88
S 8 s 1.90 0 0
S 9 s 3,30 0 0
S 10 s 1.50 0 0
S 11 s 33.28 0 0

over hvilke felter som lar seg overføre til Styggevatn på kote 1156. Kote 470

og kote 510 er opptegnet for å f inne felter som er overførbare t il Tuns-

bergdalsvatn et pa kote 450, og kote 840, 870, og kote 900 er opptegnet for

å f inne de felter som lar seg overføre til Asetvatn pa kote 838,5. Det er

tatt hensyn til en viss oppdemming , h vis nøyaktige størrelse foreløbig ikke

er kjent. N år det er tatt med mer enn en høydekurve er det for å få en

liten pekepinn om terrengforholdene.

D e aller fl este nedslagsfelt i Jostedals- og Morkridsdalsvassdraget er delvis

bredekket. D e enkelte felt er avgrenset på kartet, og tabell 10 viser nedslags-

feltenes størrelse og hvor stor del av d isse som er bredekket.

Etter avtale med Brekontoret ble oppdraget utvidet til også å omfatte

inntegning av høydekurver på breene. D et forel iggende resultat er ikke et

topografisk kart i vanlig forstand, men et oversiktskart som inntil videre er

tilstrekkelig for N VE's spesielle formål. K artet er trykt i 2 blad, som finnes

blant bilagene bak i heftet.
Ved siden av en fotoserie over Jostedalsbreen utført av W ideroe's Flyve-

selskap A/ S i sep tember 1964 ( da fargeposer ble kastet ut over breen for å

markere overflaten) , er kartet konstruert etter A.M.S. foto grammer opptatt
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cases when summer snowfall caused undetermined accumulation in the f irn

areas on some of the glaciers, th is snowfall has not been included in the

accumulation f igures. T h is snow generally melted after a few days and thus

it  can  be considered as rain which normally would not be included in the

mass balance f igu res for a g lacier. As the N orwegian glaciers are «temperate»,

rainfall dur ing the summer is assumed to drain from the g lacier catchment

area without being accumulated anywhere on or in the g lacier body. Rain is,

therefore, assumed not to take part of the  mass balance  of N orwegian g laciers,

but of course is included in the run-off f igur es. Observations were made of

the p recipitation on some of the g laciers during the whole summer season,

i.e., generally from May to September. T hese measurements were made in

order to make comparisons between ablation and run-off from the g lacier

possible, as the precip itation would naturally add an amount of water to the

meltwater draining from the g lacier. T he result of the special detailed stud ies

will be mentioned in a separate section. T he resu lts from the mass balance

studies made on the N orwegian g laciers are summarized below.

Folgef oni

Folgefonni is a comparatively large ice cap shaped g lacier near the western

coast of southern N orway, which is one of the most hum id parts of the

country. In connection with the planning for a water power stat ion in Mau-

ranger, g laciolog ical mass balance stud ies were started in the spring of 1963.

An east-west section of the ice cap was chosen for these mass balance stud ies,

as it was obviously not feasible to carry out mass balance studies on the

whole ice cap ( 180 km2) . T he cross-section of the g lacier on which the

mass balance stud ies were carr ied out covers approximately 20 km 2 Fig. 2)

and comprises two glacier tongues d raining eastwards and two draining west-

wards. T he measurements were made from the h ighest point of the g lacier

at approximately 1660 m a.s.l., down to the tongues at ap proxim ately 1050 m

a.s.l . In the calculations of the mass balance, the eastern and western parts

of the g lacier were handled separately.

T he accumulation measurements were made at the beg inning of May. The

summe r surface from 1963 could always be determined by the use of a snow

sounding st ick which gave the dep th to the summer crust from 1963. Th e

snow density was determined by taking samples in six p its evenly distributed

on the g lacier surface. T he water equivalent of the accumulation could be

calculated, based on 750 individ ual snow depth soundings along 54 kilometres

of sounding profiles. T his constitutes an average of 38 snow depth soundings

per km" (Fig.  3) .
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visited in D ecember and in M arch to check and extend the network of stakes.

T he accumulation measurements were made at the end of Ap ril. A ll stakes

on the h ighest parts of the g lacier had d isappeared during th e period D ecem-

ber to M arch due to heavy snowfa lls and strong winds. T he depth of the

summer surface of 1963 could, h owever, be determ ined by the use of a SIPRE-

type corer and 20 new stakes were put in at the up per p art of the glacier.

T he snow density was determ ined by taking cont inuous snow samp les in two

p its. T he last w inter 's snow cover on th e lower part of the g lacier was deter-

mined by use of the snow sound ing stick. 200 snow depth sound ings were

made, i.e ., 42 sound ings per km2 (F ig. 1o, left p art ) . The accumulation map

is shown on Fig. 1o, righ t part. T he total accumulation amounted to 12.8

mil lion m water wh ich is 269 cm of water equi valent even ly d istrib uted on

the measured part of the g lacier. Converted in to d ischarge f igures th is g ives

85 1/ s km2. T he ablation was measured continuously by stake read ings. T he

density of the snow was measured in p its f ive t imes d uring the summer.

T he tota l ab lation amounted to 11.4 m illion m" wate r, i .e. 24 1 cm of water

equivalent. T h is g ives a year ly run-off of 76 1/s km2• T he precip itation

during the ablation season as measured by rain gauges is calculated to g ive

60 1/ s km2 and a total d ischarge of 136 1/ s km2 is to be expected .

T he mass balance turned out to be p ositive with the equilibrium line on

1140 m a.s.l . (Fig. 11) . 1.4 m illion m" of water were stored on the glacier

th is year, corresponding to 28 cm of water equivalent evenly d istributed on

its sur face. In d ischarge f igures, th is represents 9 1/ s km 2 which have been

sto red on the g lacier in 1964, wh ereas the g lacier in 1963 gave 35 l/ s km ?

to th e meltwater stream in addition lo the «normal» d ischarge.

N igard sbreen

Jostedalsbreen is the largest g lacier on the European mainland (473 km ) ,

and a larg e part of it wil l be d rain ing to the catchment area considered for a

new hydro-electric power p lant. In th is area, g lacio log ical investigat ions were

started in 1962. For the accur ate measurements only a part o f the large g lacier

was ch osen, i.e., N igardsbreen, wh ich is approxim ate ly 4o km", drain ing in to

the Jostedalen R iver. T he elevation range is unusually large, from approxi -

mate ly 300 m to 1953 m a.s.l., but 6/ 7 of the g lacier sur face is situated

above 1400 metres. T he resu lts obtained by measurements p reviously made on

this g lacier have been publishe d recently ( see Ost rem and Karlen 1963,

Østrem and Liestol 1964) .
D ue to the large elevation in terval, the accumulation measurements must
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balance has been studied since 1961 (Pytte 1963, p . 8 55) . A map of
the glacier is presented among the enclosures in this report. In this part of
the country, the accumulation is considerably smaller than on the glaciers
farther west. Therefore, it is not necessary to check the condition of the
stakes during the accumulation period more than once, i .e., at the end of the
season .

The accumulation on Hellstugubreen was determined by snow depth

soundings in 250 points (i.e. 73 points per km2 ) , the points being chosen
according to results obtained by earlier accumulation measurements (Pytte
1963, p . 33, see also Fig. 16 left hand part ) . The total accumulatio n
amounted to 2.4 million m3 water or 71 cm of water equivalent evenly
distributed on the glacier surface. Converted into discharge figures, this is
22 l/ s km 2• The accumulation map shows a similar pattern as previous years',
and also the variation vs. elevation seems to be consistent with previous
years' results (Fig. 17) .

The ablation was measured twice during the ablation season and the cal-
culations are based upon observations at 33 stakes. It amounted to 2.8 million

m" of water (or 83 cm, respectively 26 I/ s  km ) .  Thus, the ablation exceed-
ed the accumulation and the mass balance on this glacier proved to be nega-
tive this year .  In addition  to the water originating from the normal precipita-
tion 0.4 million m" of water ( corresponding to 12 cm water equivalent)
originating from the net ablation, left the glacier. The river received 4 1/ s

km2 «extra» run-off . The equilibrium line was situated 1900 m a.s.l. (Fig.
17) . Individual figures for each elevation interval are given in Table 6.

Grasubreen

This small glacier is the most easterly located glacier investigated in south-
ern N orway, and it is thus situated in one of the most continental areas of

the country. Both accumulation and ablation figures are comparatively small.
The accumulation map  (Fig. 18, right hand part) was compiled from the

results obtained by 150 snow depth soundings, and density measurements
were made in four pits. As the glacier surface is only 2.4 km2, this represents
approximately 60 snow depth soundings on each km 2 (Fig. 18, left hand
part ) . Th e accumulation pattern on this glacier depends to a high degree on
the topography of the surrounding terrain ; most of the snow is accumulating
on the leeward side of the mountain slope south of the glacier. The total
specific accumulation amounted to 39 cm of water equivalent, or 12 1/s km2•

The ablation was measured twice during the summer and the calculations
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The mass balance turned out to be positive in 1964. In all, 1.4 million
m3 of water were stored in the glacier ; indicating that the glacier increased
its mass corresponding to 63 cm water equivalent evenly distributed on the
glacier surface. The river draining the glacier «lost» a discharge of 20 I/ s
km2 during the year (Table 8) . Th e equilibrium line was situated 980 m

a.s.1. in 1964  (Fig.  21) .

Storsteinsf jellbreen

This glacier, situated close to one of the highest mountain peaks in north-
ern N orway, has a very well defined drainage basin. Its highest point is
situated approximately 1850 m a.s.l., the tongue at approximately 925 m a.s.l.
(see Fig. 22, and the glacier map among the enclosures) . During the sum-
mer 0f 1964, two students were stationed in the area. They carried out glacio-

logical, hydrological and meteorological observations from the 25th of May to
the beginning of September. An automatic water gauge was placed in the melt-
water stream, approximately 2 km from the glacier tongue. The results of the
detailed meteorological observations will be mentioned in a special section

below.
Accumulation measurements were made in the last part of May on the

glacier tongue, whereas accumulation measurements in the firn area were

made one month later, as the accumulation period continued for a longer
period at those high altitudes. In all, 470 snow depth soundings were made,
i.e , 77 soundings per km2, and the snow density was determined at 7 points.
The accumulation map was compiled based on these observations F ig. 23,
right hand part ) , and the accumulation amounted to 11. 3 million m" of
water, which is 185 cm of water equivalent evenly distributed on the glacier

surface. In discharge f igures, this corresponds to 59 1/s km2 .

Usually the ablation was observed every week, and the final measure-
ments for determination of the total ablation were made the 1st of September.
The ablation, as measured at 39 points, amounted to 7.3 million m" of water,
or 120 cm of water equivalent, evenly distributed on the glacier surface. This
ablation converted into run-off figures would result in a discharge of 38 I/ s

km2 the year around. Observations of precipitation showed that the summer
rain would add approximately 8 1/ s km2, thus the total discharge from
this glacier should be about 46 1/ s km2, averaged for the hydrological year.

The mass balance turned out to be positive with a storage of material
corresponding to 4 million m" of water, or 65 cm of water equivalent evenly
distributed on the glacier surface. Thirty-six percent of the accumulation had
thus been left on the glacier surface and the river had «lost» 21 1/ s km 2 of
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from the coast towards the dry interior. All the obtained net budget diagrams

are combined in Fig. 28.

VARIOU S SPECIAL IN VESTI G ATI ON S

Some sp ecial investigations at Stors teinsf jellbreen and A lf otbre en

In  addition to the mass balance stud ies made on these two glaciers,

some detailed observations were carr ied out by student groups stationed

in small cabins near the glacier tongues. Observations were made con-

tinuously at Storsteinsfjellbreen from 25th May to 7th September and

at Alfotbreen from 9th June to 25th Sep tember, 1964 . At both locations

the meteorological observations included estimation of cloudiness, measure-

ments of precip itat ion and air temperature. A standard type of thermograph s

were used ( type Fuess) , install ed in ventilated screens. At Alfotbreen, the

screen was p laced near the cabin, i .e., 2 km below the g lacier. At Stor-

steinsfjellbreen one screen was placed near the cabin, another on the glacier

in the elevation of 1410 metres. Checks on the instruments were made

as frequently as possible ; the instrument situated near the cabin was checked

twice daily, whereas the thermograph on the glacier was checked two to

three t imes a week. Each day's mean temperature was calculated from hourly

recordings on the thermograms after corrections for instrumental errors.

T he precip itation was measur ed by means of the so-called «Pluvius» rain

gauges (Fig . 29) . At Storsteisfjellbreen, p recip itation measurements were

carried out at five points along a profile from the water gauge at 750 m to

the instrument screen at 1410 m a.s.l., whereas the p recip itation on Alfot-

breen was measured at 7 points on the glacier and at one point near the cabin

(Fig . 31) . T he gauges were emptie d every day, but owing to pra ct ical diffi -

culties, main ly fr eezing of the water in the gauges, etc., severa l interruptions

in the measurements occurred .

In  both cases the discharge from the two g laciers and their adjacent

catchment areas were reg istered by automatic water gauges. H owever, as the

rating curve for the gauge at Storsteinsfjellbreen was not definitely established,

the results from this area can be used only for studies of the  relative  varia-

tions in discharge. On the other hand, the results obtained at Alfotbreen

should be considered definitive. The results of the meteorological and hydro-

logical observations are p resented graphically in two d iagrams (Fig. 32 33).

T he locat ion of all the rain gauges are shown in Fig. 30 31, as is the

amount of the precip itation for selected periods. From the map (Fig . 30) it is
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1550 m amounted to 0.54 cm water equivalent for each positive degree-day
occurring at the same elevation.

For the Alfotbreen area, the ablation at the equilibrium line ( 1140 m a.s.l.)
was found to be 0.53 cm water equivalent for each degree-day and 0.75 cm

at the lower end of the glacier tongue (890 m a.s.l.) . This difference may
originate from different albedo on the snow-covered middle part of the
glacier and the exposed ice at the tongue. On Storsteinsfj ellbreen, where two

thermographs were operating from the beginning of June to the end of
August, the temperature gradient showed great var iations, the largest gradient
occurr ing on days with low cloudiness. The ablation on the glacier was related
to the air temperatures as measured in the screen placed on the glacier ( 1410
m a.s.l.) . At the equilibrium line ( 1220 m a.s.l.) the ablation amounted to 0.56

cm per degree-day. At the glacier tongue (980 m a.s.l.) it amounted to 0.67
cm per degree-day.

Silt content measurements

In order to obtain information of the size of silt transportation in the
meltwater streams, samples of stream water were taken regularly at Storsteins-
fjellbreen and at Alfotbreen. In the first case, two samples were taken every
second day, and on two occasions samples were taken every hour during a

twenty-four hour period (Fig. 35) . Th e water sample consisting of one litre
was filtered and the silt brought to Oslo for gravimetric determination. By
multiplication of the silt content in each sample with the daily discharge in
the river, it was found that approximately 1400 tons of material were tran-

sported through the observed cross-section of the river from the 1st of June
to th 31st  of  August. The maximum daily silt transportation was observed
the 16th of July, amounting to approximately 100 tons. As th is summer's
ablation is assumed to be unusually small, the amount of silt which can be
expected to pass the same cross-section of the river in a normal year is cer-
tainly far greater.

The calculations are based upon 118 water samples, most of them taken
at a time which could be considered to give an avarage of the silt content in
the river for that day. H owever, for more precise calculations, a far larger

number of samples must be taken.
In the meltwater river at Alfotbre en, a very small silt transport was obser-

ved ; estimated at approximately 170 tons during the summer. The reason for
this comparatively low figure may not only be due to the properties of the
bedrock, but also to the lack of ground moraine or deposits of fine material.
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