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FORORD 

I forbindelse med skjønnsarbeidet ved Jostedalsutbyggingen 
ble det klart at det knyttet seg stor usikkerhet til den 
fremtidige utvikling av Austdalsbreen. De diskusjoner som 
ble ført og de undersøkelser som forelå viste at konsekven
sene av oppfyllingen kunne bli vesentlig større enn tidli
gere antatt. Brekontoret ved Hydrologisk avdeling ble 
derfor bedt om å utarbeide en konsekvensanalyse for å klar
legge forholdene best mulig. 

Dette har vært et utfordrende og vanskelig arbeid som på 
flere områder har karakter av nybrottsarbeid. Det har vært 
utført omfattende feltarbeid så vel som grunnleggende 
teoretiske modellarbeider. Under arbeidet har det vært nær 
kontakt med deler av det internasjonale glasiologiske 
miljø. Professor Hans Rothlisberger fra ETH-Zlirich bidro 
med gode råd og som aktiv diskusjonspartner i de innledende 
faser av prosjektet. Professor Roger LeB. Hooke fra 
University of Minnesota deltok aktivt i en del av det 
teoretiske arbeidet under et lengre opphold i Norge. Dette 
oppholdet var delfinansiert av NTNF. 

En stor del av personalet ved Brekontoret har vært enga
sjert i deler av arbeidet. Spesielt bør nevnes at Bjarne 
Kjøllmoen har utført en stor del av feltarbeidet. Mike 
Kennett og Bjørn Wold har bidratt aktivt i diskusjoner og 
deler av arbeidet under hele prosessen. Hovedarbeidet er 
imidlertid utført av Tron Laumann, som også har hatt 
ansvaret for den daglige oppfølging av prosjektet. 

Oslo, juli 1990 

fl; , 
~~ 
Arne Tollan 

avdelingsdirektør 
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1. INNLEDNING 

Ved utbyggingen av Jostedalsvassdraget i Luster kommune vil 
vannstanden i Austdalsvatnet bli regulert mellom kotene 
1130 (LRV) og 1200 (HRV). Austdalsbreen er en østlig 
utløper fra Jostedalsbreen og munner ut i den nordlige 
delen av Austdalsvatn som før utbygging lå 1 157 m o.h. 
(fig. 1). Ved oppdemmingen vil Austdalsbreens front bli 
delvis neddykket. 

Fig. l. Kart over Austdalsbreen med tilgrensede områder. 
Høyeste regulerte vannstand (HRV) for magasinet er 
inntegnet. 

Map of Austdalsbreen and surrounding areas. The 
maximum regulated water level for the reservoir is 
also shown. 

I og for seg er ikke en slik oppdemming uvanlig i Norge. 
Eksempel er oppfyllingen av Juklavatn mot Juklabreen 
(Nordre Folgefonni) i 1974, 'Blåvann mot Blåbreeen (søndre 
Folgefonni) i begynnelsen av 50-åra, Møsevatn mot Møsebreen 
(søndre Folgefonni) omkring 1960 og Storglomvannet mot 
Storglombreen omkring 1941. Det som imidlertid gjør Aust
dalsbreen spesiell er topografien under breen. Breradarmå-
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linger utført våren 1986 viste at store deler av bunnen 
under breen ligger lavere enn høyeste regulerte vannstand i 
Austdalsvatnet. 

Dette ga støtet til en heftig diskusjon om hva som kunne 
skje med breen. Spørsmålet ble diskutert i det glasiologis
ke miljø både i Norge og i utlandet. Meningene var spriken
de, noe som viste at vi hadde for liten kunnskap å legge 
til grunn for våre vurderinger. 

Det ble derfor besluttet å foreta en omfattende undersøkel
se av forholdene både før og etter oppfyllingen av maga
sinet. I programmet inngikk hastighetsrnålinger på breen, 
trykkmålinger under breen, omfattende kartlegging av både 
overflate og bunntopografi, undersøkelse av kalvingspro
sesser m.m. 

2 . KARTGRUNNLAGET 

2.1 Breoverflaten 

Det finnes kart fra to forskjellige år over Austdalsbreen. 
Det ene er et grunnlagskart som ble laget av Statskraft
verkene i 1978 til utbyggingen av Breheimen. Dette kartet 
er satt sammen av NGO kart fra M711 serien, målestokk 
1: 50 000. Grunnlaget for disse kartene er flybilder fra 
høsten 1966. 

Det andre er konstruert av NORKART A/S på oppdrag fra 
Statskraftverkene. Grunnlaget for dette kartet er flybilder 
tatt 10/8-1988. Kartets målestokk er 1: 10 000. 

2.2 Bunntopografien 

Istykkelsesmålinger på Austdalsbreen og omkringliggende 
områder ble utført med breradar høsten 1986. Kartet som ble 
konstruert på grunnlag av disse målingene viste at fjell
grunnen under store deler av breen var lavere enn HRV 
(Sætrang 1987). 

For å kontrollere dypene til den delen av breen som ligger 
nærmest Austdalsvatnet ble det utført smelteboring høsten 
1987 og flere radarprofiler ble kjørt våren 1988 (Sætrang 
1988) . 

Med dette som grunnlag er det nå konstruert et digitalt 
bunntopografikart. Dette er vist i fig. 2. på denne figuren 
er også Austdalsbreens begrensning fra 1966 inntegnet. 
Kartet viser dype bassenger med lave terskler imellom. 
Tersklene ligger i nærheten av HRV (1 200 m o.h.). 
Terskelen nærmest Austdalsvatnet har en laveste målte høyde 
på 1 214 m o.h. ±10 m. 
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Fig . 2. BunntQPografikart for Austdalsbreen. Brebegrensning 
fra 1966. 

Bed topograph y for Austdalsbreen. Glaeier boundary 
from 1966. 

Fig. 3 viser et maskinbasert perspektivplott av Austdalsa
breens overflate og bunn (breen fjernet). Fig. 4 viser 
samme figur sett med en tegners øyne, der bassenger og for
senkninger er fylt med vann. Den første terskelen innenfor 
Austdalsvatnet kommer her tydelig fram. 

3. -MASSEBALANSEMÅLINGER 

I teoretiske modellberegninger inngår breens massebalanse 
som en viktig parameter. Studiet av massebalansen forteller 
om breens "helsetilstand", dvs. hvordan breens totale masse 

I 
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Fig. 3. Haskinbasert perspektivplott av Austdalsbreens 
overflate og bunn. 

Computer drawn perspective pIots of the surface and 
bed of Austdalsbreen. 

forandres under ulike klima. Her inngår blant annet infor
masjon om breens arealfordeling med høyden, snøfordelingen 
og smeltingen i ulike høydelag. 

:.1 Massebalansemålinger i 1988 og 1989 

Direkte målinger av massebalansen på Austdalsbreen er bare 
foretatt for årene 1988 og 1989. Begge disse årene er hver 
for seg ekstremår. 

1988 var et meget stort underskuddsår, ca 15 mill. m3 vann 
ble til Iført vassdraget nedenfor som tillegg til årsned
børen. Dette tilsvarer et vannlag på 1.1 m som er smeltet 
vekk fordelt jevnt over hele breen. 



7 

Fig. 4. Tegning av Austdalsbreens overflate og bunntopogra
fi. Den første terskelen innenfor Austdalsvatnet 
kommer her tydelig frem. (Tegning: Kåre Vedul) . 

Surface and bed topography of Austdalsbreen. The 
first threshold upglacier from the Austdals lake 
can clearly be seen. (Artist: Kåre Vedul). 

I 1989 hadde breen et stort overskudd. Breen holdt tilbake 
ca 20 mill m3 vann fra vassdragene nedenfor. Dette 
tilsvarer et vannlag på 1.84 m vann fordelt over hele 
breen. Resultatene for begge årene er vist i tabell 1. 
Kalvingen i 1989 var meget liten og er ikke tatt med i 
beregningene. 
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AUSTDALSBREEN 1988 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbl;llnnse Nettobalanse 
1ntervl;l1l S Bw bw Bs bs Bn bn 

.. o.h. k .. ·2 lOx6m·3 Il lis kmx2 lOx6m*3 III 1/5 km-2 10x6m·3 .. 1/5 km-2 

1700-1757 0.157 O.lIO 2.54 80 0.28 1.80 57 0.12 0.74 23 
1650-1700 0.128 0.34 2.65 84 0.24 1.85 59 0.10 0.80 25 
1600-1650 0.376 0.85 2.27 72 0.74 1.98 63 0.11 0.29 9 1550-1600 2.448 5.63 2.30 73 5.63 2.30 73 -0.01 -0.00 -O 
1500 1550 2.539 5.44 2.14 68 6.45 2.54 81 -1.01 -0.40 -13 
1450-1500 1.922 3.90 2.03 64 5.44 2.83 90 -1.54 -0.80 -25 
11100-1450 1.355 2.48 1.83 58 4.53 3.34 106 -2.05 -1.51 -48 
1350-1400 1.010 1.70 1.68 53 3.89 3.85 122 -2.19 -2.17 -69 
1300-1350 0.787 1.15 1.46 46 3. 40 4.32 137 -2.25 -2.86 -91 
1250 1300 0.687 0.86 1.24 39 3.15 4.58 145 -2.29 -3.34 -106 
1200-1250 0.435 0.38 0.87 28 2.12 4.88 155 -1. 74 -4.01 -127 
1155-1200 0.107 0.08 0.75 24 0.57 5.30 168 -0.49 -4·55 -144 

1155-1757 11.951 23·19 1.94 62 36. lI 3 3.05 97 -13.24 -I.l! -35 

KALVING 2.00 - 2.00 
SUM 38.43 3.22 101 - 15.24 -1.28 -39 

AUSTDALSBREEN 1989 

Høyde Areal Vinterbalanse Sommerbalanse Nettobalanse 
intervall S Bw bw Bs bs Bn 

m o.h. km-2 10x6m-3 Il 1/5 kmx2 lOx6111-3 Il lis km-2 10x6m*3 Il 

1700-1757 0.157 0.34 2.18 69 0.08 0.53 17 0.26 1.65 
1650-1700 0.128 0.28 2.21 70 0.05 0.42 13 0.23 1.79 
1600-1650 0.376 1.14 3.04 96 0.14 0.38 12 1.00 2.66 
1550-1600 2.448 8.74 3.57 113 1.37 0.56 18 7·37 3·01 
1500-1550 2.539 9.19 3.62 115 2.77 1.09 35 6.42 2.53 
1450-1500 1.922 6.63 3.45 109 2.69 1.40 44 3.94 2.05 
1400-1450 1.355 4.19 3.09 98 2.36 1.74 55 1.83 1.35 
1350-1400 1.010 2.80 2.77 88 1.99 1.97 62 0.81 0.80 
1300-1350 0.787 2.09 2.65 84 1.69 2.15 68 0.39 0.50 
1250-1300 0.687 1.58 2.30 73 1.55 2.25 71 0.03 0.05 
1200-1250 0.435 0.82 1.88 60 1.09 2.50 79 -0.27 -0.62 
1155-1200 0.107 0.20 1.89 60 0.29 2.68 85 -0.08 -0.79 

1155-1757 Il. 951 38.00 3.18 101 16.07 1.34 43 21.93 1.84 

Tabell l. Vinter-, sommer- og nettobalansen for hvert 
høydeintervall. 

Table l. Winter, summer and net mass balanee for each 
altitude interval. The mass loss by calving 
was very little in 1989. 

~.2 Massebalansen fra 1966 til 1988 

bn 
lis km-2 

52 
57 
84 
95 
80 
65 
43 
25 
16 
2 

-20 
-25 

58 

For å få informasjon om massebalansen bakover i tiden er 
kartene for 1966 og 1988 benyttet. Høydedifferansen mellom 
kotene på kartene er beregnet, og et differansekart er 
tegnet (fig. 5). på dette kartet er breavgrensningen for 
1966 benyttet. Figuren viser at breoverflaten i de laveste 
deler er sunket med ca 30-40 m, mens de øvre regionene 
viser lite eller ingen forandring. 
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500 m . 

Fig. 5. Differansen mellom breoverflaten 1966 og 1988. 
Brefronten 1966. --- Brefronten 1988. 

The difference between the glaeier surface 1966 and 
1988. 

Glaeier front 1966. Glaeier front 1988. 

Volumforandringen fra 1966 til 1988 er beregnet til 111 
mill. m3 vann for hele breen. Av dette er kalvingen bereg
net å være ca 7 mill m3 vann. Ved å anta et gjennomsnittlig 
areal for hele breen på 10.2 km2 i perioden tilsvarer dette 
en midlere nettobalanse på -0.47 m vannekvivalenter pr år 
for breen sett under ett. 

Nettobalansekurvene for 1988 og 1989 er vist i fig. 6. 
Kurvene viser to ekstremår. 1988-kurven ga en nettobalanse 
på -1.11 m vann for hele breen, mens 1989-kurven ga en 
nettobalanse på +1.84 m vann. En midlere beregnet netto
balanse fra 1966-88 på -0.47 m vann vil ligge mellom disse. 
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Fig. 6. Nettobalansekurver for 1988 og 1989, samt beregnede 
kurver for perioden 66-68, (1) og (2). Ytterligere 
forklaring i teksten. 

Net mass balanee curves for 1988 and 1989. Curves 1 
and 2 are derived by parallel displacement of the 
1988 and 1989 curves respectively, such that the 
overall net mass balanee for the glaeier 
corresponds to the calcu1ated average net mass 
balanee for the period 1966 to 1988. 

To nettobalansekurver for perioden 1966-88 er konstruert. 
Disse fremkommer henholdsvis ved parallellforskyving av 
1988-kurven (1) og 1989-kurven (2), til beregnet nettoba
lanse for hele breen er -0.47 m. Av kurvene ser man at 
firnlinja i perioden ligger mellom 1 500 m o.h. og 1 520 m 
o.h. Til sammenligning ligger målt midlere firnlinjehøyde 
for Nigardsbreen i perioden 1963-82 på 1 526 m o.h. Disse 
kurvene danner grunnlag for modellberegninger omtalt i kap. 
7. 
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4. TRYKKMÅLINGER 

Sentralt i diskusjonen som oppsto etter at de spesielle 
bunnforholdene under Austdalsbreen ble klarlagt, sto 
muligheten for at breen skulle øke sin hastighet katastro
falt ved oppdemmingen. Studier av såkalte "surge-breer", 
der hastigheten kan mangedobles i løpet av kort tid, har 
vist at vanntrykksforholdene under breen er viktige for 
forståelsen av utløsermekanismene. 

Teoretiske betraktninger om Austdalsbreen vil kunne "surge" 
blir gitt i kap 5.4. Nedenfor blir gjengitt resultatene av 
de trykkmålingene som er satt igang. 

4.1 Plasseringen av trykksensorer 

Trykksensorer, av typen GEONOR svingende streng, ble 
plassert parvis 4 forskjellige steder på bunnen av breen 
høsten 1987. Plasseringene er vist i fig. 7. Stedene er 
betegnet PI-P8. Sensorene er forbundet med en logger på 
breoverflaten med en kraftig armert kabel (fig. 8). Tids
intervallet mellom hver måling er 1 time. 

" 

,5QO ,ID , 

Fig. 7. Posisjonen til trykksensorene Pl-P8 plassert på 
breen høsten 1987. 

The positions of pressure sensors Pl-P8 installed 
under the glaeier autumn 1987. 
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Fig. 8. For å måle trykket på bunnen av breen er det boret 
ned trykksensorer som er forbundet med en armert 
kabel til en logger på breoverflaten. 

In order to measure pressure at the glaeier bed, 
pressure sensors were drilled down, attached by 
armoured cable to a data logger on the glaeier 
surface. 

i.2 Resultater 

Resultater av trykkmålingene for hele måleperioden er vist 
i fig. 9-12. på alle figurene er trykket gitt i meter vann
søyle. Den prikkede horisontale linja på hver figur repre
senterer breoverflaten (vannekvivalentlinja). Sensorene Pl 
og P2 ble plassert svært nær brefronten i 1987. Pl forsvant 
høsten 1988 og P2 våren 1989 pga. kalving fra breen. Figur
ene viser meget stor variasjon i trykket både i tid og i 
rom. Selv trykksensorer som ligger meget nær hverandre kan 
vise store forskjeller. 

-
I 
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SON O ~ F M A M ~ ~ A SON O ~ F M A M ~ ~ A SON O ~ 

1987 1988 1989 

Fig. 9. Trykkmålinger ved Pl (nederst) og P2 (øverst). 
Hanglende data er markert med ? 

Pressure measurements at Pl (below) and P2 (above). 
These sensors were p1aced very c10se to the glacier 
edge in 1987. Pl disappeared in autumn 1988 and P2 
in spring 1989 because the glacier had calved back. 
Hissing data are indicated with ? 

Dreneringssystemet under breen er et dynamisk system, 
bestemt av interaksjon mellom vanntilgang og brebevegelse. 
Om våren, når smeltingen begynner, "fylles" breen med 
smeltevann. Etter en stund åpnes dreneringssystemet, vannet 
drenerer unna og trykket i kanalene synker. Ved lite vann
tilsig vil breen igjen lukke eksisterende kanaler for even
tuelt senere å åpne kanaler på de samme eller andre steder. 
Det er denne dynamikken som gjenspeiler seg i målingene. 

Ved etablering av trykkmålinger på få utvalgte steder under 
breen, er det et åpent spørsmål om man vil komme i nærheten 
av dette dreneringssystemet. En indikasjon på om man har 
kontakt, vil være at trykket på stedet varierer mye. Eksem
pel på dette er trykk målt ved P3, P4 og P8 sommeren og 
tidlig høst 1988 (fig. 10, 11, 12 og 13). Daglige fluktua
sjoner i samme rytme indikerer god kontakt, selv om hullene 
ligger langt fra hverandre. 
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Fig. 10. Trykkmålinger ved P3 (nederst) og P4 (øverst). Et 
utsnitt for perioden 1/9-1/11 1989 er vist i fig. 
13. Ytterligere forklaring i teksten. Hanglende 
data er markert med ? 

Pressure measurements at P3 (below) and P4 
(above). Large diurnal variations in summer 1988 
indicate that the sensors are in contact with the 
g1acial drainage system. A section for the period 
1/9-1/11 1989 is shown in Figure 13. Hissing data 
are indicated with ? 
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Fig. 11. Trykkmålinger ved P5 (nederst) og P6 (øverst). 
Ytterligere forklaring i teksten. Hanglende data 
er markert med ? 

Pressure measurements at P5 (below) and P6 
(above). The measurements show no diurnal 
variations and it is probable that neither of the 
sensors are in contact with the drainage system. 
Pressure variations in the figure are an 
indication of pressure in the ice around the 
sensors. Hissing data is indicated with ? 
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Fig. 12. Trykkmålinger ved P7 (nederst) og P8 (øverst). Et 
utsnitt for perioden 1/9-1/11 1989 for P8 er vist 
på fig. 13. Hanglende data er markert med? 

Pressure measurements at P7 (be1ow) and P8 
(above). Large diurna1 variations in summer 1988 
indicate contact with the glacia1 system. A 
section for the period 1/9-1/11 1989 for P8 is 
shown in Figure 13. Hissing data is indicated 
with ? 
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Fig. 13. Trykkmålinger for P3, P4 og PS. Avstanden mellom 
P3 og P4 er ca 100 m, mens avstanden til PS 
er ca l 000 m. 

Pressure measurements for P3, P4 and PS. The 
distance between P3 and P4 is approx. 100 m, and 
the distance to PS is approx. l 000 m. The 
variations indicate good contact with the drainage 
system. The pressure increases during autumn 
because the water supply decreases and the glacial 
channels close. 
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Eksempel på at breen lukker dreneringssystemet igjen ved 
mindre vanntilsig vises klart for de samme sensorene senere 
på høsten 1988, der de daglige variasjonene gradvis opp
hører og trykket stiger. 

Sommeren 1989 viser et helt annet forløp. De daglige 
fluktuasjonene er borte, og sannsynligheten for at de er i 
kontakt med breens dreneringssystem er liten. Enten har 
systemet endret posisjon eller trykksensorene har fulgt 
med isen så langt vekk fra systemet at kontakt ikke oppnås. 
Trykket vi nå måler gjenspeiler antakelig trykkforholdene 
i selve isen omkring sensorene. 

). BREENS HASTIGHET 

5.1 Hastighetsmålinger 

1200 

1190 

1180 

11""70 

1160 

Hastighetsmålinger har nå pågått siden høsten 1987. Målin
gene vil fortsette i de nærmeste årene for å dokumentere 
forandringer av hastigheten til breen ved ulike vannstander 
i Austdalsmagasinet (fig. 14). 

VANNSTAND M O.H 

1')813 1 ']8'-) 

Fig. 14. Vannstanden i Austdalsmagasinet i 1988 og 1989. 

Water 1eve1 in the Austda1s 1ake/reservoir in 1988 
and 1989. 
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Hastigheten blir målt ved hjelp av staker som er plassert 
forskjellige steder på breen. Plasseringen av noen utvalgte 
staker er vist i fig. 15, der noen høydekoter for bunntopo
grafien i området også er inntegnet. Hastighetsplottene 
gjengitt i fig. 16-19 viser hastigheten til disse stakene -
alle i nærheten av breens midtlinje - fra høsten 1987 til 
høsten 1989. Standardavviket er antatt å være 1 cm/dag for 
målinger med 10 dagers mellomrom, mindre for lengre tidsav
stand. 

/ 

500 ID 

Fig. 15. Plasseringen av utvalgte staker der hastigheter er 
målt. Høydekoter for bunntopografien i området er 
også inntegnet. 

Positions of some stakes with measured velocities. 
Bed topography contours in the area are also 
drawn. 

/IV' , 
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Fig. 16. Hastighetsforandringer for staker nederst på 
Austdalsbreen. Stakeposisjoner angitt i fig. 15. 
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Ve10city changes for the lowest stakes on 
AusCdalsbreen. Scake posiCions are shown in Figure 15. 

stake 4,0'0 stake 83, stake 5, o stake 6. 
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Fig. 17. Hastighetsforandringer for staker i avstand 500 m 
fra brefronten. Stakeposisjoner angitt i fig. 15. 

Velocity changes for stakes 500 m from the glaeier 
front. Stake positions are shown in Figure 15. 

stake 9, o stake 86, stake 85, stake 84. 
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Fig. 18. Hastighetsforandringer for stake Il, 12, 13 og 92. 
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Stakeposisjoner, se fig. 15. 

Velocity changes for stakes 11, 12, 13 and 92 . 
Stake positions are shown in Figure 15. 
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Fig. 19. Hastighetsforandringer for stakene 17 , 20 og 91. 
Plassering av stakene , se fig . 15 . 

Ve10city changes for stakes 1 7, 20 and 91. St ake 
positions are shown in Figure 15. 

stake 20, stake 17, - stake 91. 
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Fig. 16, som gjengir hastigheter på breen nærmest fronten, 
viser en klar tendens til øking, fra ca 7 cm/dag om høsten 
1987 til ca 13 cm/dag høsten 1989. Dette må sees i sammen
heng med vannstandshevingen i Austdalsvatnet i samme tids
rom. Virkningen av denne kan spores opptil 500 m inn på 
breen, men foreløpig ikke så langt inn som til den første 
terskelen. 

En nøyaktig studie av fig. 16-19 viser at det er en tendens 
til øking av hastigheten tidlig på sommeren (mai, juni). 
Det samme er observert av flere på andre breer (Hooke et al. 
1989, Iken og Bindschadler 1986). Det er trolig at dette 
skyldes økende vanntilgang til breens dreneringssystem om 
våren. Som tidligere nevnt er dette ennå ikke utviklet til 
å ta store vannmengder. Vannet fordeler seg derfor under 
store deler av breen. Friksjonen langs bunnen minker og 
hastigheten stiger. Ved økende dreneringsmuligheter synker 
trykket, friksjonen øker og breens hastighet avtar igjen. 
Disse hastighetsvariasjonene ser ut til å ligge pålagret på 
den generelle hastighetsforandringen generert av vann
standshevingen i Austdalsmagasinet. 

Av figurene ser man også relativt store variasjoner av has
tigheten over korte tidsperioder. Det ser ut til at breen 
beveger seg i "rykk og napp". For å undersøke dette mer i 
detalj, er hastigheten målt kontinuerlig i en periode på to 
dager. En avstandsmåler styrt aven datamaskin har målt 
avstanden til en stake hver 10. sek. Resultatene er vist i 
fig. 20, der gjennomsnittsavstanden for hver 5 min. er 
plottet sammen med standardavviket for målingene i tids
perioden. Hellingen på kurven gir oss hastigheten til 
staken. Den er plassert ca 500 m fra fronten, og beveger 
seg rett mot målestedet. Man ser stor variasjon over korte 
tidsperioder (timer) - fra 19 cm/dag til 2/cm/dag. Betyd
ningen av vannstandshevingen på denne "rykk og napp" beve
gelsen er ikke klarlagt, og vil derfor bli fulgt opp av 
tilsvarende undersøkelser i årene som kommer. 
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Fig. 20, Målte avstander til en stake på Austdalsbreen den 
5, juli 1989 (øverst) og den 6. juli 1989 
(nederst) fra kl 1200 til kl 2400. Kurvens helling 
angir hastigheten. 

Measured distance to a stake on Austdalsbreen 5 
July 1989 (above) and 6 July 1989 (below) from 
1200 to 2400. The slope of the curve indicates 
velocity. 

Kl 
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5.2 Beregninger av glidehastighet 

Hastighetsfordelingen i en bre består av komponenter 
bestemt av deformasjon i isen , u i ' og gliding langs 
bunnen, u g • 

(1) 

Deformasjonen skyldes isens plastiske egenskaper og kan 
beregnes ved hjelp av kjente ligninger innen hydrodynamikk 
(Paterson, 1969 s.83-112), og deformasjon av breis (Glen, 
1966). vi har benyttet oss av tre ulike beregningsmodeller. 

Den første er en tO-dimensjonal finite-element modell 
(Hooke et al. 1979; Hanson, 1985). Den ble først utviklet 
for detaljerte studier av hastighet og temperaturforhold på 
en polar iskappe. Den er bearbeidet til også å gjelde på 
norske tempererte breer. I modellen blir lengdeprofilet 
oppdelt i et stort antall elementer både vertikalt og 
horisontalt. Finite-element beregninger har den fordel at 
selv meget små uregelmessige grenser kan bli modellert 
nøyaktig dersom tilstrekkelig mange elementer benyttes. 

Den andre modellen er utviklet av van der Veen og Whillans 
til beregning av basalskjærstrekk og glidehastigheter på 
store isstrømmer i Antarktis (van der Veen and Whillans, 
1989a og b). Den er noe bearbeidet for å takle problemene 
med friksjonen fra dalsidene på Austdalsbreen. Inngangs
parametrene er, foruten isens flytekonstanter, den målte 
overflatehastigheten langs breens midtlinje. Modellen 
beregner så hastigheten i lag på lag ned til glidehastig
heten langs bunnen. 

Den tredje av modellene er en finite-difference modell 
utviklet av Bindschadler for Variegated Glaeier i Alaska 
(Bindschadler, 1982). Breens lengdeprofil blir også her 
delt opp i et antall elementer, og isflyten inn og ut av 
hvert element blir beregnet. Modellen er enkel i den 
forstand at den, i motsetning til de to andre modellene, 
ikke tar hensyn til langsgående stressgradienter. Det betyr 
at hastigheten på et gitt sted bare blir beregnet på 
grunnlag av bretykkelsen og breoverflatens helling på 
stedet. Dette er klart en ulempe ved nøyaktige studier av 
hastighetsforandringer. Modellen er imidlertid laget i den 
hensikt å følge hele breens utvikling over tid. Breens 
overflateprofil er derfor noe glattet. Dette betyr at 
variasjonene i stressgradientene delvis forsvinner uten at 
den generelle utviklingen av breen forandres nevneverdig. 
Glidehastigheten blir funnet ved at modellen beregner 
breens overflatehastighet uten gliding, og sammenligner 
denne med den målte hastigheten på stedet. Modellen er 
bearbeidet for norske platåbreer (Laumann, 1987). Den er 
benyttet til å beregne Austdalsbreens posisjon ved ulike 
klimascenarier og kalvingsforhold~ og blir nærmere omtalt i 
kap. 7.2.1. 

Resultatene av beregningene fra alle modellene er 
sammenstilt i fig. 21. I samme figur er det plottet et 



.... 
"Il 

--El 

25 

Overflate 
~ 

~o.., 

!-< 
w 
:> 
-< 
;I: 

'" w 
:> 

1400 o 

1200 

w 
Cl ,.. 
'S 
:r 

o 2000 +000 6000 
AVSTAND FRA ISSKILLE, meter 

Fig. 21. Beregnede glidehastigheter på Austdalsbreen med 
ulike modeller. 

Calculated sliding ve10cities for Austdalsbreen 
using various mode1s. The measured velocities 
1987/88 are used as a basis in the calcu1ations. 
H: Hansons model, W: Whillans model, B: 
Bindschadlers model. 

lengdeprofil av breens overflate og bunn langs breens 
midtlinje, samt målt overflatehastighet 1987/88. 

Begge tersklene påvirker hastgheten betydelig. Nedenfor den 
laveste av disse øker glidehastigheten kraftig og på de 
nederste 500 m av breen skyldes nær 100% av bevegelsen 
gliding langs bunnen. Breen beveger seg her nærmest som en 
blokk. 

Ovenfor den laveste terskelen viser alle modellene 
glidehastigheter lik null eller meget nær null. Her er 
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altså isens indre deformasjon stor nok til å forklare de 
hastigheter man måler på overflaten. Den beregnede indre 
deformasjonen er avhengig av konstantene i isens flytelov 
(Glen, 1966). Ved valg aven "bløtere is" ville den indre 
deformasjonen være større, ved valg aven "stivere is" 
ville deformasjonen bli mindre. Forsøk har f.eks vist at 
breis i polare strøk er stivere enn breis i tempererte 
strøk. Vi har valgt en stivhetsparameter, 
A=5.3 x 10- l 5 s- l kPa- 3 (Paterson, 1981 s.39) for tempe
rert is, dvs. is med en temperatur på OCC. Et annet valg 
ville imidlertid ikke forandret på helhetsinntrykket av 
stor gliding i nærheten av breens front, og mindre eller 
ingen gliding i breens øvre områder. 

5.3 Sammenhengen mellom glidehastighet og vannstandsforandring 

Hastigheten til breen øker når vannstanden i Austdalsvatnet 
stiger. For å beregne breens fremtidige posisjon, er det 
derfor viktig å etablere en sammenheng mellom glidehastig
het og vannstand. 

I de første studier av basalgliding (Weertman, 1957; Nye, 
1969; Kamb, 1970) er det foreslått empiriske ligninger av 
typen 

u = a t 2 
9 (2) 

der u g er glidehastighet, a er en konstant og t er 
basalskjærstrekket. 

Senere forskning har påpekt betydningen av normaltrykket på 
underlaget (Weertman, 1972; Kamb, 1987), og foreslått en 
relasjon av typen 

u = k tP 
9 Neq 

(3) 

der p, q og k er konstanter, og Ne er det effektive 
normaltrykket (dvs. istrykk minus vanntrykk) . 

En sammenheng mellom gliding og normaltrykk er rimelig med 
vår kjennskap til friksjon mellom legemer. Gliding langs 
bunnen aven bre er imidlertid noe mer komplisert, idet man 
antar at isen blant annet kan passere uregelmessigheter på 
bunnen ved hjelp av regelasjon og plastisk deformasjon 
(Weertman, 1957). Ingen av disse prosessene er virksomme i 
friksjon mellom to stive legemer. 

Ved å velge p=3 og q=l i ligning 3 fikk Bindschadler (1983) 
akseptable verdier for glidingen med k=0.2 md- l bar- 2 på 
Variegated Glaeier. Med samme valg av p og q fant Budd et 
al. (1979) k-verdier mellom 0.4 og 1.1 md- l bar- 2 i 
laboratorieforsøk der isblokker med varierende vekt ble 
dratt over en ru granittoverflate. Verdiene ble nær 
konstant, k=2.5 md- 1 bar- l . 5 , ved valg av p=3 og q=1.5. 
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Ligning 3 er også benyttet på Austdalsbreen. Konstanten p 
er satt lik 3, slik flere forskere har antydet. Basalskjær
strekket er beregnet ved hjelp av 

t = f· p. ·g·h· ·sina 1 s 1 S (4) 

der a er breoverflatens helling, Pis er isens tetthet, his 
er istykkelsen langs breens midtlinje, g er tyngdens 
akselerasjon og f er et tall som reduserer 
basalskjærstrekket på grunn av friksjon fra dalsidene 
(Paterson, 1981, s. 109). 

Vannstanden inngår i variablen Ne' som er satt lik istryk
ket minus oppdriften på stedet. Oppdriften er beregnet på 
grunnlag av midlere vanndyp i hvert tverrsnitt, idet vi 
tenker oss at vannet trenger inn i sprekker og hulrom i 
isen når vannstanden stiger i Austdalsmagasinet. Langs 
breens midtlinje er således Ne beregnet ved hjelp av 

(5) 

der Pw er tettheten til vann og hw er midlere vanndyp i 
hvert tverrsnitt. 

Konstantene k og q i ligning 3 er funnet ved hjelp av fig. 
22. Figuren viser et plott av ligningen 

10g(ug /t 3 ) = -q' logNe + logk (6) 

som er avledet av ligning 3 med p=3. Av figuren kan avleses 
q=1.46 (fra stigningstallet) og 10gk=O.34, dvs. k=2.23 -
tall svært nær resultatene til Budd et al. (1979). 

Målte og teoretisk beregnede hastigheter ved ulike 
vannstander er gjengitt i fig. 23. De målte hastighetene 
er hentet fra fig. 16-19. Tilpasningen er brukbar, og 
ligning 3 vil derfor bli benyttet til modellberegningene i 
kap 7. 
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0.5 

0.5 1.0 1.5 

Fig. 22. Plott av ligningen log(U g /l 3 ) = -q·logNe + logk 
Figuren gir k = 2.23 og q = 1.46. 

Plot of equation log(U g /l 3 ) = -q·logNe + logk 
u g is sliding velocity, t is basal shear stress, 
Ne is effective pressure, q and kare constants 
(see eq. 34 in Kamb, 1987). The figure gives 
k=2.23 and q=I.46. 
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Fig. 23. Målte og beregnede hastigheter langs midtlinja på 
Austdalsbreen. Vannstanden i Austdalsmagasinet er 
parameter. 

Measured and calculated velocities along the 
centreline of Austdalsbreen. The water level in 
Austdals reservoir is a parameter. 
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5.4 Muligheter for raskt brefremstøt ("surge") 

Det har lenge vært kjent at enkelte breer i polare strøk 
med jevne mellomrom foretar store fremstøt uavhengig av 
klimatiske faktorer. Slike breer blir i litteraturen gjerne 
kalt "surging glaeiers". 

Årsaken til "surge" på breer i polare strøk synes å ligge i 
at hastigheten til disse breene er for lav til å kunne 
frakte all overskuddsmasse fra akkumulasjonsområdet til 
ablasjonsområdet. Breens helling øker inntil "demningen" 
brister, og hastigheten mangedobles. 

Den senere tids forskning har vist at også tempererte 
breer, dvs. breer der temperaturen er på trykksmeltepunktet 
fra topp til bunn, også kan "surge" (eksempel er Variegated 
Glaeier i Alaska). Det er trolig at dette skyldes økende 
gliding pga. økende vanntrykk under breen (Raymond, 1987). 
Imidlertid ser det ut til at vanntrykkshevingen bare kan 
lede til "surge" hvis dreneringssystemet består av et nett
verk av hulrom - et "linked-cavity system" (Kamb, 1987). 

Sentralt i denne teorien står stabiliteten av de små 
kanalene som binder hulrommene sammen. Hvis disse kanalene 
blir for store, vil vann lettere drenere vekk, og vanntryk
ket synker i hele systemet. Hvis kanalene er for små, vil 
breen lukke dem, og vi får et system av lukkede vannfylte 
hulrom. Med en stabil og "riktig" størrelse på kanalene vil 
vann kunne drenere utover store deler av bresålen med et 
relativt høyt trykk. Dette resulterer i mindre friksjon 
over store områder, og derfor store glidehastigheter. 

Kamb har utført detaljerte teoretiske studier av stabili
tetskriteriene for et slikt system. Han sammenstiller 
resultatene i en stabilitetsparameter, K. Hvis K<l, er 
hulromsnettet stabilt, dvs. breen kan "surge". Hvis 
K>l, er systemet ustabilt og breen oppfører seg normalt. 

Med generelle konstanter fra Kamb (Kamb, 1987 s.9094) og 
geometriske konstanter fra Austdalsbreen er Kberegnet 
til 

K = 68/(ub 1 / 2 Ne 3/2) (7) 

der ub er glidehastigheten og Ne er effektivtrykket, dvs. 
istrykk minus vanntrykk. 

på fig. 24 er K vist som funksjon av Ne med ub som 
parameter. Med konstant glidehastighet avtar stabiliteten 
til hulromsnettet med minkende effektivtrykk. Når effektiv
trykket minker, skyldes dette at vanntrykket øker. Dette 
resulterer i en større tendens til å åpne kanalene slik at 
vann dreneres vekk og hulromsnettet blir ustabilt slik at 
"surge" ikke oppstår. 

Ved konstant effektivtrykk (eller vanntrykk) avtar stabili
teten til hulromsnettet når glidehastigheten avtar. 
Dette skyldes at dannelsen av små hulrom og kanaler er 
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begrenset ved lave glidehastigheter fordi isens trykk raskt 
lukker dem igjen. 

Når hulromsnettet blir ustabilt, dannes det større 
tunneler mellom hulrommene som drenerer vannet raskere 
unna, og vanntrykket synker raskt. Dette er trolig forklar
ingen på den forandring som foregår under Austdalsbreen 
tidlig i smeltesesongen, når det generelt høye vintervann
trykket synker til en mye lavere gjennomsnittsverdi med 
store daglige svingninger (fig. 10 og 12). 

Målinger på Austdalsbreen antyder at effektivtrykket ligger 
på ca 4 bar om vinteren og forsommeren, mens det er 
beregnet glidehastigheter i størrelsesorden 10-20 m/år 
under naturlige forhold (før heving av vannet). Fra fig. 24 
betyr dette at hulromsnettet vil være ustabilt (K større 
enn l). 
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Fig. 24. Kambs stabilitetskonstant som funksjon av 
effektivtrykk og glidehastighet. K<l betyr 
"surge"; K>l betyr "normalbre". 

Kamb's stability parameter as a function of 
effective pressure and sliding velocity. K<l 
means surge; K>l means a normal glaeier (eq. 7 in 
the text). 

Heving av Austdalsvatnet vil gi økende glidehastigheter, 
særlig i nærheten av brefronten. Det er allerede målt en 
øking på ca 20 m/år nær brefronten (fig. 16). Økende 
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kalving og påfølgende justering av lengeprofilet vil også 
bidra til øking av glidehastigheten, men neppe så mye at 
stabilitet for hulromsnettet oppnås for store deler av 
breen. 

Basert på denne teorien er det derfor lite trolig at Aust
dalsbreen vil foreta en "surge" på grunn av oppdemmingen. 
For det første fordi breens geometri og glidehastigheter er 
slik at økingen av vanntrykket ikke vil forandre det 
kritiske punkt for systemets stabilitet. For det andre 
fordi magasinvannstanden vil være lav om våren når 
hulromsnettet antakelig er best utviklet, og bli høy 
først etter at overgangen til "sommerdrenering" er ferdig 
utviklet. 

5. KALVING 

5.1 Teori 

Frontposisjonen til en bre som ender i vann vil i stor 
grad være bestemt av forholdet mellom kalving og isbevegel
se. Kalvingen er avhengig aven rekke faktorer: 
vanndypet foran breen, høyden på iskanten, stressgradienter 
i isen, det effektive vanntrykket under breen, subglasiale 
elveutløp m.v. Fysikken omkring kalvingsprosessen er lite 
kjent, men av de ovennevnte faktorer ser det ut til at 
vanndypet foran breen har størst betydning (Brown et al., 
1982; Funk og Rothlisberger, 1989). 

Sentralt i teoriene er begrepet kalvingshastighet, uc ' 
definert som 

(8) 

der u is er iShastigheten vinkelrett på brefronten og dx/dt 
er endringen av brefrontens posisjon (x er breens lengde 
målt fra isskillet). Alle variablene er midlet over 
tverrsnittsarealet ved fronten. på grunnlag av data fra 14 
breer i Alaska fant Brown et al. (1982) en enkel lineær 
sammenheng mellom årlig kalvingshastighet og vanndypet 
foran breen 

(9) 

de hw er midlere vanndyp ved brefronten og k er en 
kalvingskonstant. Beste estimat for k = 27.1 ±2 år-l. 
Alle de undersøkte breene er store breer som står på 
grunn og kalver i fjorder med stor tidevannsforskjell. 

Funk og Rothlisberger (1989) har undersøkt kalvingen til 
seks breer som alle kalver i ferskvann. Deres data antyder 
en relasjon av formen 

(10) 
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Vanndypet er målt i meter og hastigheten i m/år. 

Det er verdt å legge merke til den store forsjellen i 
verdien til kalvingskonstanten. Funk og Rothlisberger antar 
at dette i hovedsak skyldes forskjellen i tetthet mellom 
ferskvann og saltvann. Dette resulterer i større vertikal 
utskifting av vann nær brefronten for breer som står i 
saltvann i forhold til breer som står i ferskvann. I tillegg 
påpekes tidevannets betydning som en faktor som øker 
kalvingshastigheten. 

Kalving over korte tidsintervall (uker, måneder), kan ikke 
forklares ved de ovenfor nevnte relasjoner alene. Sikonia 
og Post (1979) har f.eks påpekt at kalving i en kalvings
bukt på Columbia Glacier, Alaska var godt korrelert med 
korttids-variasjonene i avrenningen ved brefronten. Betyd
ningen av tverrsprekker som dannes pga. stressgradienter 
blir påpekt av Hughes (Hughes 1989, Hughes and Nakagawa 
1989). Iken (1977) har modellert den rykkvise utvidelsen av 
slike sprekker ved hjelp av et finite-element program ved 
kalving på Grubengletscher. 

Det synes klart at for å øke forståelsen av fysikken i 
kalvingsprosessene trengs omfattende undersøkelser relatert 
til bl.a strekk, deformasjon og smelteprosesser i 
brefronten på kalvende breer. på grunn av mangel på slik 
kunnskap og ønsket om å forutsi fremtidig kalving på 
Austdalsbreen har vi i det følgende benyttet enkle 
empiriske formler for breer som kalver i ferskvann (Funk og 
Rothlisberger 1989). 

6.2 Kalving på Austdalsbreen før oppdemming 

på fig. 25 er brefrontens posisjon inntegnet for årene 
1966, 1983 og 1988, - år det er tatt vertikale flyfoto av 
breen. Brefronten var i 1983 relativt rettlinjet uten store 
kalvingsbukter. Dette betyr at kalvingen i det store og 
hele da var jevnt fordelt over hele brefronten. 

Tilbakegangen fra 1966 til 1983 var ca 100 m. Med en 
antatt brehastighet på ca 25 m/år, det samme som er målt i 
1986-87, betyr dette en kalvingshastighet på ca 30 m/år i 
perioden. Vanndypet i dette området er mellom 7 og 10 
meter. Dette gir en kalvingshastighet på 15-30 m/år ifølge 
Funk og Rothlisbergers empiriske formel - i brukbar 
overensstemmelse med målte verdier. 

Ved videre tilbakegang fra 1983 til våren 1988 oppsto det 
flere kalvingsbukter langs fronten (fig. 26). Dette skyldes 
både variabelt vanndyp, fjellrabber som breen strandet på 
(fig. 27), og ett eller flere utløp av breelver, bi.a fra 
Kupvann. Det rennende vannet undergraver isfronten og 
blokker raser ut pga. sin tyngde (fig. 28). Kalvingen blir 
derfor ulik langs brefronten. Bruk av empiriske gjennom
snittsformler for beregning av kalvingen blir derfor 
vanskeliggjort. Generelt ser det ut til at kalvingen i 
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Fig. 25. Austdalsbreens frontposisjoner 1966, 1983 og 1988. 

Austda1sbreen's front position 1966, 1983 and 
1988. 

disse årene er større enn beregnet. Breelvenes innflytelse 
er sannsynligvis den av faktorene som har størst betydning. 
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Fig. 26 . Austda1sbreens front 1985. (Foto: A. Nesje) 

.; '/ . ;' 

Austda1sbreen's front 1985. (Photo : A . Nesje) 

Fig. 27. Når breen strander på knauser og fje11rabber, vil 
det lett dannes kalvingsbukter. 

When the glaeier is stranded on ridges calving , 
bays are easily formed. 
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Fig. 28 . Utrasing av is på grunn av undergraving. 
(Foto: H. Hyklatun) 

Calving due to undermining. (Photo: H. Hyklatun) 

5.3 Kalving 1988 og 1989 

I juni 1988 startet oppfyllingen av Austdalsmagasinet. Fram 
til oktober steg vannet jevnt til l 180 m o.h. Dette resul
terte i en tiltagende kalving. på grunnlag av skråbilder 
tatt 29/6-1988 og 8/7-1989, er det fotogrammetrisk konstru
ert to kart over brefrontens posisjon. Disse er vist på 
fig. 29. på grunn av mangel på fastpunkter er ikke kartene 
spesielt gode når det gjelder høydekoter, men forandringene 
i fronten vises tydelig. Antall fjellrabber som breen 
strander på ble færre, slik at utstikkende nes raste ut. 
Brefronten ble dermed mer rettlinjet (fig. 30). Det totale 
kalvingsvolum i perioden er beregnet til ca 3 mill. m3 • 

Mesteparten av den kalvingen som er registrert mellom 
målingene 10/8-88 og 30/4-89 foregikk høsten 1988. Selv om 
vannstanden var relativ høy gjennom vinteren 88/89 var 
kalvingen likevel lav. Dette er vanlig i vinterhalvåret. 
Isen på vannet vil da virke som en demning som til en viss 
grad hindrer kalving, - både på grunn av mindre sirkulasjon 
i vannet foran breen og fordi isen øver et mottrykk mot 
brefronten. 

Tilbakegangen av fronten fra våren 1988 til våren 198 9 er i 
snitt ca 75 m. Breens hastighet har, som følge av vann-
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Fig. 29. Frontposisjoner til Ausda1sbreen juni 1988 og 
juli 1989. 

Front position for Austdalsbreen June 1988, August 
1988 and Hay 1989. 
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Fig . 30. Austdalsbreens f ront 2 0/8 1988. Ved heving av 
vannet kalver de ytterste nes vekk og fronten blir 
mer rettlinjet. (Foto: H. Elvehøy) 

Austda1sbreen's front 20/8 1988. Due to raising o f 
water leve1 the outermost part ca1ves and the 
front becomes straighter. (Photo: H . Elvehø y) 
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standshevingen, økt fra omtrent 25 m/år til ca 36 m/år. 
Dette betyr en målt kalvingshastighet på omkring 100 m/år. 
Variabel vannstand gjør det problematisk å benytte de 
empirisk funne de formlene for årlig kalving. Eksempelvis 
vil et vanndyp på 10 m våren 1988 gi en kalvingshastighet 
på 30 m/år, mens et vanndyp på 23 m på slutten av perioden 
gir ca 55 m/år. I alle tilfeller er den målte kalvingen 
større enn den beregnede. Innflytelsen fra breelvene har 
sannsynligvis størst betydning. 

I juni/juli 1989 fortsatte oppfyllingen av magasinet. Store 
deler av breens nedre områder ble etter hvert neddykket 
(fig. 31 og 32). Dette burde ha resultert i stor kalvings
aktivitet, men forbausende nok var den i denne perioden 
meget lav. Innrnåling 11/10-89 viste at fronten stod omtrent 
i samme posisjon som på vårparten samme år. vi tror dette i 
hovedsak skyldes de uvanlige snø- og isforholdene på vannet 
dette året. De store snømengdene som falt vinteren 1988/89 
og den relativt kalde sommeren 1989 resulterte i at 
Austdalsvatnet ikke ble isfritt før langt ut i august. 
vinterforhold for kalving holdt seg derfor langt utover 
sommeren og hindret den aktive kalvingen som vanligvis 
foregår om høsten. 

på den annen side burde den høye vannstanden ha resultert i 
at breens nederste område skulle ha brukket av pga. stor 
oppdrift. Det er imidlertid store krefter som hindrer en 
slik rask avbrekking - både skjærstrekk i isen og mulige 
friksjonskrefter på bunnen av breen hvis den står i tykke 
sedimentlag. 

på fig. 32 som viser brefronten 11/10-89 ser man at en slik 
begynnende avbrekking er igang. Brefronten er her delvis 
neddykket. Vanndypet er ca 40 m og en stor blokk er brukket 
av. Isfjellet som ble dannet ved denne kalvingen er anslått 
å være ca 15 000 m3 • 

I løpet av vinteren 1989/90 er breen besøkt to ganger - i 
desember og april. Begge ganger er det observert stor 
forandring av brefronten. Tverrsprekker dannes i bak-kant 
og store blokker brekker av . 

. 4 Fremtidig kalving 

Vannstanden i Austdalsmagasinet vil bli regulert mellom 
kotene 1200 (HRV) og 1130 (LRV). Ved LRV vil breen stå på 
tørt land, ved HRV vil brefronten nesten være oversvømmet. 
Som før nevnt vil nøyaktige beregninger av kalvingsvolum 
under slike forhold være meget vanskelig med nåværende 
kunnskap om kalvingsprosessene. 

De empiriske formlene bygger på konstant vannstand hele 
året. Kalvingen vil sannsynligvis bli større ved heving og 
senking av magasinet. Ved høy vannstand vil oppdriften i 
breen være stor. Dette betyr antakelig mindre friksjon 
langs bunnen og økende muligheter for sprekkedannelse både 
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Fig. 31. Austdalsbreens front under oppfylling høsten 1989. 
Deler av fronten er under vann. Vanndypet er 
ca 40 m (Foto: Hallgeir Elvehøy) 

Austdalsbreen's front during reservoir filling 
autumn 1989. Parts of the front are submerged. The 
water depth is approx. 40 m. (Photo: H. Elvehøy) 

Fig. 32. Begynnende avbrekking av fronten. Isfjellet er 
anslått å være 15 000 m3 . (Foto : Bjørn Wold) 

The beginning of the breaking of the front. The 
iceberg is estimated as 15 000 m3 volume. 
(Photo: Bjørn Wold) 
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på overflaten og undersiden av breen pga. stressgradienter 
i isen. Blir kreftene store nok, vil store isblokker kunne 
kalve ut. 

Ved lav vannstand vil brefronten være meget høy og sterkt 
oppsprukket. Tårn og blokker vil rase ut på grunn av sin 
egen tyngde og isbevegelsen. Mindre trykk fra vannet mot 
brekanten vil også forsterke denne aktiviteten. ISfjellene 
vil deretter fraktes vekk når vannstanden øker. Størrelsen 
på disse vil ventelig være noe mindre enn isfjell som 
brekker av ved høy vannstand. 

For å kvantifisere våre kvalitative vurderinger har vi 
beregnet det fremtidige kalvingsvolum ved hjelp av 
Funk/Rothlisbergers empiriske formel for ulike vannstander 
og frontposisjoner. 

Kalvingsfluksen, Fe' beregnes ved hjelp av 

(11) 

der Ae er arealet til kalvingsfronten og ue er kalvingshas
tigheten beregnet fra ligning 10. Ved høy vannstand vil 
breen kalve kraftig tilbake. Teoretisk kan høyden på bre
fronten da bli meget stor. Erfaringsmateriale fra kalvende 
breer i ferskvann, antyder imidlertid at kalvingsfronter 
sjelden er mer enn 30-50 meter over vannspeilet. Når 
fronten er høyere, ser det ut til at brekanten blir ustabil 
og blokker raser ut, slik at breoverflaten senkes. Ved våre 
beregninger av Ae for ulike posisjoner er derfor høyden 
over vannspeilet ikke satt høyere enn 30 m. Radarmålingene 
av bunntopografien danner grunnlaget for beregningen av 
arealet under vannspeilet. 

Resultatene av disse beregningene er vist på fig. 33. Her 
er kalvingsfluks som funksjon av frontposisjon og vannstand 
plottet. Breoverflaten for 1988 er benyttet som utgangs
punkt. For vannstander opp mot 1 180 m o.h vil kalvings
fluksen avta etterhvert som breen trekker seg tilbake. 
Dette skyldes i hovedsak at kalvingshastigheten avtar fordi 
vanndypet minker. 

Ved høyere vannstand vil arealet av brefronten øke sterkt 
på de første 500 m tilbakegang - mer enn kalvingshastig
heten avtar. Fluksen vil derfor først øke for deretter å 
avta. 

Beregningene baserer seg på konstant vannstand og tallene 
er derfor ment å gi størrelsesorden på kalvingen. De 
virkelige tallene ligger ventelig mellom yttergrensene i 
beregningene. 
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Fig. 33. Kalvingsfluks som funksjon av vannstand og 
breposisjon (avstand fra isskille). 

Calving flux as a function of water level and 
glaeier position. 

6.5 Isfjellenes størrelse og drift 

Størrelsen på isfjellene er vanskelig å måle. Kalvingen 
foregår stort sett som ras og avbrekking fra brefronten som 
er gjennomsatt av sprekker. Sprekkemønstret styrer kalving
en til en viss grad og avstanden mellom sprekkene kan gi 
oss en pekepinn på isblokkenes størrelse. Sprekkene går 
vanligvis ikke dypere ned enn 20-30 m og avstanden mellom 
dem er 10-20 m. Når vannstanden er lav, vil tårn 
og blokker rase ut. Volumet av disse er anslått å være ca 
1 000 m3 • 

Størrelsen på isfjellene sommeren og høsten 1988 lå mellom 
100 m3 og 1 500 m3 • Det største dette året ble anslått til 
3 000 m3 • Som før nevnt var kalvingen meget liten i 1989, 
men etterhvert som vannstanden steg, begynte store blokker 
å brekke av. Isfjellet på fig. 32 er anslått å være 15 000 
m3 , mens de på fig. 34 er betydelig større, kanskje 30-40 
000 m3 , idet store deler av bretunga her har brukket dV 
(fig. 35). 

Isfjellenes levetid i magasinet vil være avhengig av 
størrelsen og smelteintensiteten. Den midlere vanntempera
turen i Austdalsvatnet er ca 40C i sommersesongen. Det kan 
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Fig. 34 . Store isblokker har brukket av pga. oppdrift og 
oppsprekking av brefronten. Vanndypet er ca 40 m . 
(Foto: Tron Laumann) 

Large iee bloeks have broken off due to buoyaney 
and erevassing of the glaeier front. Water depth 
is approx . 40 m. (Photo: Tron Laumann) 

imidlertid være store variasjoner fra år til år, og en øket 
kalving vil kunne senke temperaturen. Målinger utført av 
NHL høsten 1987 (rapport nr STF60 A87137) viser tempera
turer mellom O.5 DC og 2DC i nærheten av breen. 

Det finnes mye litteratur om smelting av isfjell i havet. 
Russel-Head (1980) påviser en smelting på 26 cm/døgn ved 4 
DC, mens Morgen og Budd (1979) oppgir en smelting på 19 
cm/døgn. Ved rolige strøm- og isforhold vil det kunne 
dannes et lag med kaldere vann nær isen, som vil bremse 
avsmeltingen. Bremålinger i samme høydenivå som Austdals
vatn viser at smeltingen på den delen av isfjellet som er 
over vannflaten vil være 3-5 m i løpet aven sommer. 

For å få et begrep om hvor lenge isfjellene vil oppholde 
seg i vannet før de smelter, er det foretatt en meget enkel 
modellberegning. I denne antas det at isfjellene er 
terningformet, og at smeltingen over og under vann er den 
samme og lik på alle seks sidene. Hvis vi videre antar at 
smelteintensiteten, k, som hver side er utsatt for, er 
konstant, får vi følgende uttrykk for isfjellets volum V(t) 
som funksjon av oppholdstiden t i magasinet: 
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Fig. 35. Store "sAr" og kalvinsbukter stAr igjen etter 
avbrekking. Vanndypet er ca 40 m. 
(Foto: Tron Laumann) 

Large "wounds" and calving bays are left after 
breaking off. Water depth is approx. 40 m. 
(Photo: Tron Laumann) 

(12) 

der Va er volumet til isfjellet umiddelbart etter kalving. 
Isfjellenes levetid T fåes ved å sette V(T) = O: 

T = 3fva /2k (13) 

Ligningen ovenfor er fremstilt grafisk i fig. 36 - k er 
parameter. Små isfjell på under l 000 m3 vil det ifølge 
disse beregningene ta fra 10 til 40 døgn å smelte, avhengig 
av smelteforholdene. større isfjell på opptil 30 000 m3 vil 
sannsynligvis ikke smelte i løpet aven sommersesong. 
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Fig. 36. Smeltetid som funksjon av isfjellenes volum og 
smelteintensitet, k (m/d). 

Melting time as a function of iceberg volume and 
melting intensity, k (m/d). 

Isfjellene vil drive ut fra brefronten som følge av vind og 
strøm, der strømmen antakelig vil være viktigst. Hoved
strømmen vil være fra breen mot dammen. Gjentatte foto
graferinger av brefronten (NVE) og målinger utført av NHL 
i 198? (rapport nr STF60 A8?13?) viser imidlertid at i 
området rett utenfor breen har man et syklonisk strømnings
mønster, slik at isfjellene vil oppholde seg relativt lenge 
her. Dette kan medføre at isfjell grunnstøter langs 
breddene, og blir forsinket i sin drift mot dammen. på den 
annen side vil antakelig smelteintensiteten i dette området 
være liten pga. det kalde vannet her. 

De største isfjellene vil kunne grunnstøte på eidet mellom 
Austdalsvatn og styggevatn. Dybden på fjellene vil være den 
begrensende faktor for gjennomgang til styggevatn. Isfjel
let som er vist på fig. 32 er anslått til 15 000 m3 , og 
hadde en høyde på 5 m over vannflaten. Dette betyr at det 
stikker ca 45 m ned i vannet. Ved fullt magasin vil det 
være en 110 m bred passasje hvor dypet er ca 40 m, og en 
passasje på 250 m hvor dypet er ca 30 m. Relativt store 
isfjell vil derfor kunne passere ut i Styggevatn. Det har 
allerede blitt observert flere isfjell ved dammen siden 
oppfyllingen startet. 

Ved laveste vannstand vil eidet være en effektiv stopper 
for all isfjelldrift. 
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6.6 Kalvingsbølger 

Det har ikke vært gjort systematiske observasjoner av 
størrelsen og hyppigheten av kalvingsbølger. Det følgende 
bygger på utsagn og observasjoner fra forskjellige personer, 
og erfaring fra andre steder hvor kalving forekommer. 

Høyden på kalvingsfronten vil være 60-70 m høy når vann
standen er lav (kote 1150), og 10-20 m når vannstanden er 
høy (kote 1200). Ved utrasing av isblokker dannes sjokk
bølger - større bølger jo høyere front. Fronten er vanlig
vis høyest om våren etter nedtappingen om vinteren. Hvis 
isen på vannet ligger helt inn til brekanten, vil det være 
et effektivt hinder for bølgedannelse. Dersom det imidler
tid er en åpen råk nærmest fronten, kan bølger forplante 
seg under isen og slå opp på motsatt bredde. Oppsamling av 
isfjell nær fronten vil også dempe bølgeaktiviteten. 

Beregninger viser at isfjell av størrelsesorden 60 000 m3 

med fallhøyde 35 m og i vanndyp 45 m vil produsere en bølge 
med bølgehøyde 3 m ca 130 meter fra kalvingsstedet (Roland 
1986, Apendix). Etter 600 m vil høyden være redusert til 
noe under 1 m, og etter 3 000 m til under l cm. I breens 
nære områder og på motsatt side vil bølgene derfor kunne 
skape betraktelige forstyrrelser, men de vil ikke represen
tere noen fare for dammen 6 km unna. 

I beregningene er det tatt utganspunkt i et stort isfjell, 
- mye større enn de som hittil har kalvet ut. Observasjoner 
antyder imidlertid at selv mindre ras gir stor aktivitet i 
de brenære områder. Bølger har slått 30-50 meter innover 
slake strender, og skyllet over 3-4 meter høye holmer. 

Karakteristisk for bølgene er at de har relativt stor 
bølgelengde og derfor er vanskelig å observere fra land. 
Inn mot slake strender vil de bryte kraftig, og skylle 
langt innover. Det var dette som skjedde sommeren 1989 da 
en person druknet pga. en bølge forårsaket av kalving fra 
Austerdalsisen, en utløper av østre Svartisen. 

Enkelte ganger kan isfjell snu seg i vannet pga. ujevn 
smelting. Selv om bølgene som dannes av slike hendinger er 
relativt beskjedne, vil de likevel representere en fare for 
folk langs strendene fordi bølgene skyldes opp uten for
varsel. 

7. ENDRINGER I BREFRONTENS POSISJON 

på de fleste breer er frontposisjonen i hovedsak bestemt av 
forholdet mellom isbevegelsen og avsmeltingen i brefronten. 
For breer som terminerer i vann vil posisjonen i stor grad 
også være avhengig av kalvingen. Endrede kalvingsforhold 
vil plutselig kunne forandre breens frontposisjon på en 
måte som er mye raskere og mer dramatisk enn de mer lang-
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somme virkningene fra klimaforandringer. 

Beregningene av Austdalsbreens reaksjon på vannstands
forandringene i Austdalsmagasinet kan deles i to grupper -
en enkel "steady-state" simulering som baseres på at 
endrede kalvingsforhold gir rask reaksjon i brefronten 
uavhengig av klima, og simulering med en dynamisk modell 
som har i seg både kalvings- og klimaaspektet. 

7.1 Enkel "steady-state" simulering 

Analysen er tilsvarende et arbeid utført av Funk og 
Rothlisberger (1989) for et kraftverk i Sveits. Beregninge
ne er utført i samarbeid med professor Roger LeB Hooke fra 
Universitetet i Minnesota og er publisert i tidsskriftet 
Cold Regions Science and Technology (Hooke et al., 1990). 
Det følgende er et sammendrag av denne artikkelen med kom
mentarer der nyere data kunne ha forandret resultatene noe. 

De viktigste antakelsene i beregningene er at dagens 
lengdeprofil er i likevekt med klima - et "steady state" 
profil -, og at massebalansen ikke forandres nevneverdig de 
årene beregningene er foretatt for. 

Isfluksen blir beregnet som funksjon av posisjonen langs et 
lengdeprofil, og kalvingsfluksen som funksjon av avstanden 
fra fronten. Isfluksen øker oppover breen, mens kalvings
fluksen minker pga. avtagende vanndyp. Likevektsposisjonen 
til fronten vil være der disse to flukskurvene skjærer 
hverandre. 

For å beregne isfluksen ble breen vilkårlig delt i ni 
tverrprofiler (fig. 37 og 38). Disse er valgt slik at de 
delvis følger kotene idet isfluksen antas å gå vinkelrett 
på disse. 

Antakelsen om et "steady-state" profil, dvs. et profil som 
ikke forandres med tiden, betyr at isfluksen, F i , gjennom 
hvert tverrsnitt er lik den totale volumforandingen 
(pålagringjsmelting) ovenfor tverrsnittet: 

F· = J AJ' b J. 
l J=9 (14) 

A~ er overflatearealet mellom tverrsnitt j og j-1, og b j er 
mldlere spesifikk nettobalanse over dette arealet. 

For å finne b·, dvs. den nettobalanskurven som gir et 
"steady state Y1 profil for Austdalsbreen, ble den målte 
nettobalansen for 1988 (den eneste tilgjengelige når 
beregningene ble foretatt) parallellforskjøvet langs 
nettobalanseaksen slik at isfluksen ut av profil 1 blir lik 
den beregnede kalvingsfluksen der, og nettobalansen for 
hele breen blir lik null. Resultatet er plottet i fig. 39, 
sammen med den beregnede nettobalansekurven for perioden 
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Fig. 37. Overflate- og bunntopografi, samt tverrprofiler 
benyttet i "steady-state" simulering. ( Fra Hooke 
et.al. 1990). 

Surface and bed topography together with cross 
profiles used in the steady-state simulations. 
(From: Hooke et.al. 1990). 

1966-88 fra fig. 6 (middelverdien for kurvene 1 og 2). 

Kurvene viser at Austdalsbreens arealfordeling er tilpasset 
et kaldere/fuktigere klima enn gjennomsnittet for perioden 
1966-88. Dette bekreftes også av den avsmeltingen som har 
foregått. Breen er nå i ferd med å tilpasse seg et varmere/ 
tørrere klima. Den foreliggende analysen krever imidlertid 
at man i beregningene benytter den kurven som gir likevekt 
for hele breen, altså et kaldere klima enn gjennomsnittet 
fra 1966-88. Dette betyr at beregningene nedenfor gir oss 
maksimumstall for isfluksen. 

Neste steg i analysen er å estimere kalvingsfluksen Fe • 

(15) 

ve er kalvingshastighet, og Ae er arealet av kalvings
fronten (se for øvrig kap. 6). Kalvingsfluksen er beregnet 
med vannstand 1 200 m o.h for fire profiler fra fronten og 
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Fig. 39. Beregnede nettobalansekurver for Austdalsbreen. 
Forklaringer i teksten. 

Calculated net mass balance for Austdalsbreen. 
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oppover breen, og er plottet i fig. 40 sammen med den 
beregnede isfluksen. 
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Fig. 40. lsfluks og kalvingsfluks plottet mot avstand fra 
isskilletjbergsehrund. ( Fra Hooke et.al. 1990). 

lee flux and ea1ving flux plotted vs. distanee 
from the iee divide/bergsehrund. From (Hooke et. 
al 1990). 

Likevektspunktet for den nye frontposisjonen er der F i er 
lik Fe' Dette er ca 4 950 m fra isskillet eller ca 650 m 
fra 1966 posisjonen. 

Hellingen til begge kurvene er stor ved dette punkt. Dette 
betyr at små feil i isfluks eller kalvingsfluks ikke får 
store følger for frontens likevektsposisjon. Eksempelvis er 
kalvingsfluksen beregnet med vannstand på 1 200 m o.h. En 
reduksjon av fluksen med 50% ville gi ca 100 m mindre 
tilbakegang. 

Tiden, T, det tar for breen å nå en vilkårlig posisjon, x, 
mellom dagens posisjon x=5500 og den nye likeveksposisjonen 
x=4950 kan beregnes ved hjelp av 

x 
T = - S dxju r 

5500 

(16) 

hvor ur er den hastighet som fronten trekker seg tilbake 
med. ur er beregnet for profil 1, 2 og 3 ved hjelp av 

(17) 

og en ligning for ur er tilpasset disse. Løsningen av 
ligning 16 er plottet i fig. 41 og viser at omtrent 85% av 
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Fig. 41. Tilbaketrekking av Austdalsbreens front på grunn 
av oppfylling til l 200 ID o.h. i Austdals
magasinet. Beregningene er basert på antakelsen om 
et nsteady staten profil. 

Retreat of Austda1sbreen's front due to fi11ing of 
the Austda1s reservoir to 1 200 ID a.s.1. 

tilbaketrekkingen vil skje i løpet av de første 10 årene. 
Beregninger utover denne tiden, og muligens heller ikke så 
langt, er ikke forsvarlig med denne metoden pga. forutset
ningen om et uforanderlig klima . 

12 

. 2 Simulering med en dynamisk og tidsavhengig modell 

Beregningene i forrige kapittel bygger på en rekke forut
setinger. De to viktigste er som nevnt antakelsen om at 
breen er i likevekt med klima, og at klima ikke forandres 
nevneverdig i beregningsperioden. Andre faktorer er avbrek
king av fronten pga. oppdrift (kap. 6), økende brehastighet 
pga. mindre friksjon (kap. 5) og varierende kalving pga. 
heving og senking av magasinet. 

I beregningene nedenfor er det forsøkt å ta hensyn til alle 
disse faktorene. Modellen som danner grunnlag for 
beregningene er utviklet av Bindschadler (1982) for 
Variegated Glaeier, og senere bearbeidet for norske breer 
av Laumann (1987). Her vil bare en kortfattet beskrivelse 
gis (se for øvrig også kap. 5.2) 
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7.2.1 Beskrivelse av modellen 

Modellen er en finite-difference en-dimensjonal modell. 
Breens lengdeprofil blir delt opp i et antall tverrprofiler. 
Den uavhengige variable er maksimal tykkelsen, H, i hvert 
tverrsnitt. De andre variablene, hellingsgrad, basalskjær
strekk, hastighet osv. er avledet av denne. 

Ligningene kan bli delt i to grupper: 1) de som bekriver 
breens geometri, og 2) de som beskriver breens dynamikk. 

Tverrsnittsarealet (S) og bredden (W) aven dalbre, 
beregnes ved hjelp av 

W = aHl/2 + bH 

S = 2/3 aH3/2 + 1/2 bH2 

(18) 

(19) 

Ligningene er en lineærkombinasjon aven ren V-formet dal 
(a=O) og en parabelformet dal (b=O). Tverrsnittsarealet fås 
ved å integrere bredden, W, med hensyn på H. 

på en platåbre vil ikke en økning i tykkelsen resultere i 
en forandring av bredden. Radarmålinger gir oss tverr
snittsarealer og aVhengigheten av H er gitt ved 

(2 O) 

der subskriptet t betyr verdier for det året radarmålinger 
er foretatt. 

Ligningene som beskriver breens dynamikk er som følger: 

dS/dt +dQ/dt =bW ( 21) Kontinuitetsligningen 

c = A t n (22) Glens flytelov 

u = 2A/(n+1)· tn·H + u g (23) Hastighet 

t =-f g H dH/dx (24) "Driving stress" 

Q = F·u· S (25 ) Isfluks 

Overflatehastigheten, u, er satt sammen av deformasjons
hastighet og glidehastighet. Deformasjonshastigheten er 
bestemt av "driving stress", t, som her er redusert med en 
faktor, f, på grunn av friksjon fra dalsidene (Paterson, 
1981 s.109). Glidehastigheten, ug , er beregnet ved hjelp av 
ligning 3 (kap. 5.2). Q er isfluKsen gjennom hvert tverr
snitt, og fluksfaktoren, F, er forholdet mellom middel
hastigheten og overflaterhastigheten i hvert tverrsnitt. A 
og n er konstanter i Glens lov som relaterer strekk, ti til 
deformasjon, 8. b er nettobalansen. 
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Ved å starte med et gitt overflateprofil og et gitt 
massebalansemønster beregner modellen de fortløpende 
forandringene i profilet over tid, og derved fås en ide om 
hvor lang tid det vil ta før breen når en ny likevekt. 

For å kunne benyttes til beregninger av framtidige posisjo
ner må modellen imidlertid kalibreres ("tunes") mot kjente 
størrelser. på Austdalsbreen er tykkelsen kjent for årene 
1966 og 1988, og den gjennomsnittlige massebalansen for 
årene mellom er beregnet. Sammen med det målte hastighets
profilet er dette benyttet til kalibrering. Fig. 42 gjengir 
målt og simulert lengdeprofil av breen med utgangspunkt i 
1966-profilet, og fig. 43 viser målt og beregnet hastighet 
for 1988. Verdiene sammenfaller rimelig bra, og kalibrerin
gen vil derfor bli benyttet i den videre prognoser ingen med 
ulike vannstander og klima. 
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Fig. 42. Lengdeprofiler langs breens midtlinje. Fra kart 
(1966 og 1988) og beregnet med en dynamisk modell. 

Length profile a10ng the glaeier centerline. From 
maps (1966 and 1988) and ca1cu1ated with a dynamic 
model. 

7.2.2 Resultater av simuleringene 

Simuleringene kan deles i tre grupper, bestemt av tre ulike 
klimascenarier: 1) et klima som gir en nettobalanse der 
dagens bre er i likevekt (bn=O), 2) et klima som gir en 
nettobalanse lik gjennomsnittet for 1966-88 (bn=-0.47), og 
3) et klima influert av økende drivhusgasser fram til en 
fordobling av CO2 (2xC02 ), som forventes å intreffe ca år 
2030 (Eliassen m.fl, 1989, Sælthun m.fl, 1990). Alle 
beregningene går 50 år fram i tiden. 

For hvert scenarium er simuleringene foretatt med to ulike 
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Fig. 43. Beregnet (heltrukket linje) og målte (trekanter) 
hastigheter langs Austdalsbreens midtlinje. Verti
kallinjene indikerer gridavstanden i modellen. 

Calculated (solid line) and measured (triangles) 
velocities along Austdalsbreen's centreline. Ver
tical lines are borders between the model sections. 

vannstander i Austdalsmagasinet. Først en simulering med 
"naturlig" vannstand, dvs. vannstanden før oppdemming 
(1 157 m o.h). Deretter en simulering med konstant vann
stand på HRV (1 200 m o.h). I tillegg er det foretatt en 
beregning der vannstanden i Austdalsmagasinet reguleres 
som i et normalår (mellom kotene 1170 og 1200, fig. 44). 

Resultatene er vist i fig. 45 og 46. Fig. 45 viser breens 
lengde målt fra isskillet. De tre øverste kurvene viser 
frontens posisjon med ulike klima uten inngrep. Kurven der 
bn=O viser naturlig nok svært liten forandring av front
posisjonen. Kurven for et klima som er lik gjennomsnittet 
fra 1966-88 (bn=-0.47), viser at breen ville ha trukket seg 
tilbake 200 meter fra 1988 posisjonen i løpet av 50 år. Med 
et "varmere klima" pga. økende mengde CO2 ville breen ha 
blitt ytterligere 50 meter kortere. 

Hevingen av vannet vil få stor betydning for breen. Kurven 
for bn=O og vannstand 1 200 m O.h er sammenlignbar med 
fig. 41, som gjengir resultatet av de enkle beregningene i 
kap. 7.1. Det er stor likhet mellom kurvene, som begge 
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Fig. 44. Årlige variasjoner av vannstanden i Austdals
magasinet: maksimum, 90 persentil, øvre kvartil, 
median, nedre kvartil, 10 persentil og minimum 
estimater. (Etter Statskraftverkene, 1985.) 

Expected seasonal variations in water level for 
the Austdals reservoir (period 1930-60): Haximum, 
90 percentile, upper quartile, median, lower 
quartile, 10 percentile and minimum estimates. 
(Statskraftverkene, 1985.) 

viser at ca 80% av tilbakegangen vil foregå i løpet av de 
10 første årene, og at likevektposisjonen for breen vil 
ligge på ca 4 900 meter. Dvs. en tilbakegang på ca 600 m 
fra 1988 posisjonen. 

Som tidligere nevnt vil klimainnvirkningen på breposisjonen 
være tregere enn innflytelsen fra økende kalving. Dette 
illustreres av kurvene for 1 200 m vannstanden, som er 
identiske de første 5 årene, for deretter å splittes. 
Tilbakegangen med gjennomsnittsklima 1966-88 (bn =-0.47) er 
900 meter og med 2XCOz 1 000 meter. 

Den stiplede kurven på figuren gjengir resultatene aven 
ekstra simulering med b n =-0.47. Den målte vannstanden for 
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Fig. 45. Beregninger av brefrontens posisjon angitt som 
meter fra isskillet for ulike klimascenarier og 
vannstander i Austdalsmagasinet. 

Calculations of glaeier front position in meters 
from the ice divide for various climate scenarios 
and water levels in the Austdals reservoir. 

1988 og 1989 og beregnet regulering i et normalår er 
benyttet. Trekantene viser målt frontposisjon. I løpet av 
50 år vil breen trekke seg 750 m tilbake. Dette anses som 
det mest sannsynlige resultat av reguleringen 

2040 

Fig. 46 viser et lengdesnitt av breen langs midtlinjen. Med 
utgangspunkt i 1986-breen gjengis her resultatene av 
simuleringen med b n =-0.47. Profilene 1, 2 og 3 er henholds
vis resultatet av beregninger med vannstand 1 157 m o.h, 
varierende vannstand som et normalår, og vannstand 1 200 m 
o.h for år 2030. Det er verdt å legge merke til at vann
stands forandringene ikke bare påvirker de frontnære delene 
av breen, men kan spores opptil 1 km oppover. Breoverflaten 
senkes pga. økende hastighet, og profilet blir brattere 
etterhvert som breen prøver å tilpasse seg den økende 
kalvingen. Som resultat vil vi få flere og bredere tverr
sprekker i området, noe som vil kunne få betydning for 
ferdselen på denne delen av breen. 
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Fig. 46. Målt lengdeprofil av Austdalsbreen for 1986 og 
simulert for år 2030 (kurve 1, 2 og 3) med 
b n - -0.47. 1) Vannstand 1 157 m o.h. 
2) Vannstand som i normalår 
3) Vannstand 1 200 m o.h. 

Measured length profile for Austdalsbreen 1986, 
and simulated for 2030 (curve 1, 2 and 3) with 
bn~-0.47. 1) Water leveli 157 m a.s.l 
2) Water level as for a normal year and 
3) Water level 1 200 m a.s.1. 

3. MAGASINSTØRRELSEN 

Magasinvolumet for AustdalsmagasinetjStyggevatn vil 
forandres når breen trekker seg tilbake. Basert på 
breposisjonen høsten 1988, er volumet beregnet til 358 mill. 
m3 ved oppfylling til 1 200 m o.h (HRV) , og 12 mill. m3 ved 
oppfylling til 1 130 m o.h (LRV). 

Reguleringen av magasinet i et "normalår" er forventet å 
ligge mellom kotene 1170 og 1200 (fig. 44). Fra simulering
ene i kap. 7.2.2 vil det mest sannsynlige resultat av regu
leringen være at breen trekker seg tilbake ca 750 m i løpet 
av 50 år. på grunnlag av eksisterende data om bunntopogra
fien i området, vil dette gi en øking av magasinvolumet på 
20 mill. m3 for 1200 koten og 5 mill. m3 for 1170 koten. 
Fig. 47 viser prosentvis øking av magasinvolumet i forhold 
til verdiene i 1988 fram til år 2030. Økingen i løpet av 
disse 50 årene vil ligge på 3-5% i forhold til dagens tall 
(1988) . 

6000 



57 

% 

5 __ -------------------------------1200 

__ -----------------------------------1170 

O~~--.-~--.-~--._~--~~--~~--.--r--~~--~~--~~--~~~Å~r~ 
1988 2000 2010 2020 

Fig. 47. Prosentvis øking av magasinvolumet i forhold til 
1988-verdiene for 1200 og 1170 koten. Verdier for 
frontposisjoner er hentet fra fig. 45 (stiplet 
linje). 

Percentage increase in reservoir volume compared 
to 1988 values for 1 200 and 1 170 m a.s.l. water 
leveis. Values for front position taken from 
Figure 45 (dash ed line). 

9. ENGLISH SUMMARY 

As part of the construetion of the Jostedal hydropower 
station in Luster Commune, the water level in the Austdals 
reservoir will be regulated between 1 130 m a.s.l. and 
1 200 m a.s.l., compared to the 1 157 m a.s.l. natura l 
level of the previous Austdals lake. Austdalsbreen is an 
outlet glaeier from the northern part of Jostedalsbreen 
which terminates in the Austdals reservoir (Fig. 1.) 

Radio-echo measurements from spring 1986 revealed that 
large parts of the glaeier bed lie below the maximum 
regulated waterlevel (Figs. 2-4). This prompted a 
comprehensive program to evaluate the effect of reservoir 
regulation on Austdalsbreen. 

The mass-balance of Austdalsbreen has be en measured for the 
years 1988 and 1989 (Table 1). Based on these measurements 
and maps from 1966 and 1988, the average net balanee for 
the period 1966-1988 is calculated as -0.47 m/year (Fig. 
6). The glaeier surface near the calving front has sunk by 
30-40 ro in this period, whereas ice surface elevation 
further up-glacier has changed only slightly (Fig. 5). 

A central point for the investigations was the possibility 
that the glacier might surge after construction of the dam. 
lce velocity and subglacial water pressure have therefore 
been measured since autumn 1987. 

2030 
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Eight pressure sensors have be en installed under the 
glaeier (Fig. 7), giving pressures as shown in Figures 9-
12. Pressure variations with both time and position have 
be en large. During spring when melting begins, the glaeier 
"filIs" with water. After some time the drainage system 
opens and water pressure shows diurnal variations (P3, P4 
and P8 in Figure 13). 

lee velocity has been measured using stakes. The positions 
of some stakes along the glaeier centreline is shown in 
Figure 15. The measured velocities here are shown in 
Figures 16-19. An obvious increase from 7 cm/day to 13 
cm/day can be seen for stakes nearest to the glaeier front. 
The effect of water level increase in the reservoir (Fig. 
14) can be traced 500 m upstream from the glaeier front. 

Calculations with various glaeier models (Hanson, 1985; van 
der Veen and Whillans, 1989a; Bindschadler, 1978; Laumann, 
1987) show that the lowest 500 m of the glaeier moves 
almost as a block (Fig. 21), that is almost all of the ice 
movement is due to sliding of the glaeier along its bed. A 
relationship between water level in the Austdals reservoir 
and glaeier sliding velocity has been found (eq. 1-6; Figs. 
22 and 23). 

Based on Kamb's (1987) theory of glaeier surging for 
temperate glaeiers and measurements of velocity and 
water pressure on Austdalsbreen, it is considered very 
unlikely that the glaeier will surge due to the filling of 
the Austdals reservoir (Fig. 24). 

The glaeier has retreated 100-200 m between 1966 and 1988. 
Due to uneven calving the glaeier front of 1985-88 
consisted of severaI calving bays (Fig. 26). The total 
volume of ice calved between 1966 and 1988 is approx. 7 
million m3 • Calculations of future calving are based on an 
empirical relationship with water depth (Funk and 
Rothlisberger, 1989; eq. 10 in this report). 

The volume of individual icebergs is expected to be 
100-3 000 m3 in a normal year. During the first filling of 
the reservoir large parts of the glacier front will break 
off due to buoyancy. The largest iceberg observed so far is 
one of approx. 30 000 m3 • 

Changes in the position of the glacier front have been 
calculated using a single steady state model (Funk and 
Rothlisberger, 1989; Hooke and others, 1990), and a time
dependent finite difference model (Bindschadler, 1978 and 
1982; Laumann, 1987). 

with a water level of 1 200 m a.s.l., the steady state 
model gives an equlibrium front position approx. 600 m 
behind the 1988 position. 

The time dependent model can take account of both climate 
and water level changes (Figs. 45 and 46). With net mass 
balanee equal to the average value 1966-1988 (-0.47 m) and 
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with water level variations as for a normal year, the 
glaeier is expected to retreat approx. 750 m over the next 
50 years. 
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