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Forord 
I pålegg om hydrologiske undersøkelser i Fagerbakkvassdraget ble det gitt pålegg om 
breundersøkelser på Blåmannsisen. Hydrologisk avdeling i Norges vassdrags-og energi-
direktorat (NVE) har foretatt undersøkelsene på oppdrag fra SISO Energi AS. 

Undersøkelsene har omfattet årlige målinger av glasiologisk massebalanse, kartlegginger, 
beregninger av volumendringer og geodetisk massebalanse og undersøkelser i forbindelse 
med jøkulhlaup fra et bredemt vann. Denne rapporten oppsummerer de målinger og 
beregninger som er gjennomført i perioden 2002-2017. 

Bjarne Kjøllmoen har vært ansvarlig for oppdraget fra NVEs side. Feltarbeidet har blitt 
gjort av personell fra Hydrologisk avdeling i NVE i samarbeid med personell fra SISO 
Energi AS. 

Oslo, juni 2018 

Rune Engeset Bjarne Kjøllmoen 
seksjonssjef  prosjektleder 
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Sammendrag 
Hele iskappen Blåmannsisen dekker ca. 80 km2 (2011), og er den femte største isbreen i 
Norge. 

Kartlegging av brefeltene 

Hele eller deler av Blåmannsisen er kartlagt fire ganger: i 1961, 1998, 2011 og 2017. 
Kartleggingene fra 1961 og 2011 dekker hele iskappen, mens kartleggingene fra 1998 og 
2017 dekker kun brefeltet Rundvassbreen. Fra 1961 til 2011 minket arealet av hele 
Blåmannsisen fra 87,8 km2 til 80,3 km2. 

Volumendringer og geodetisk massebalanse 

Volumendringer og geodetisk massebalanse for Rundvassbreen er beregnet for periodene 
1961-1998 (Engeset, 2002), 1961-2011 (Kjøllmoen, 2012b) og 2011-2017. Den 
geodetiske massebalansen ble −2,4 m v.ekv. (−0,07 m v.ekv. år−1) for perioden 1961-
1998, −15,0 m v.ekv. (−0,30 m v.ekv. år−1) for perioden 1961-2011 og −2,3 m v.ekv. 
(−0,39 m v.ekv. år−1) for perioden 2011-2017. For perioden 1961-2011 er volumendringer 
og geodetisk massebalanse beregnet for hele iskappen. 

Glasiologisk massebalanse 2002-04 og 2011-17 

Årlig glasiologisk massebalanse (vinter- og sommerbalanse) er målt og beregnet for 
brefeltet Rundvassbreen i periodene fra 2002 til 2004 og fra 2011 til 2017. I begge 
periodene ble det målt negativ massebalanse med hhv. −2,6 m v.ekv. (2002-04) og 
−4,2 m v.ekv. (2011-17). 

Sammenligning av glasiologisk og geodetisk massebalanse  

Glasiologisk og geodetisk massebalanse for Rundvassbreen er sammenlignet for perioden 
2012-2017. Resultatet av sammenligningen viser forholdsvis liten differanse med 0,08 m 
v.ekv. år −1.

Frontendringer 

Årlige målinger av brefronten på Rundvassbreen er gjort for perioden 2011-2017. 
Målingene viser at brefronten smeltet tilbake 140 meter på disse seks årene. Basert på 
kartlegginger fra 1961, 1998, 2011 og 2017 er det i tillegg målt frontendringer for de tre 
mellomliggende periodene. Målingene viser en tilbakegang av brefronten på ca. 565 
meter fra 1961 til 2017.  

Jøkulhlaup fra Vatn 1051 

Det første kjente jøkulhlaupet fra Vatn 1051 skjedde 6.-7. september 2001. Siden 2001 
har det forekommet ytterligere sju jøkulhlaup. 

Brebevegelse 

Brebevegelsen er målt og beregnet på staker i åtte forskjellige posisjoner på 
Rundvassbreen i periodene 2002-2004 og 2011-2017. Midlere årshastighet varierte 
mellom 6 og 20 meter pr. år.
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1 Innledning 
Blåmannsisen ligger øst for Bodø i Nordland fylke. Hele iskappen dekker ca. 80 km2 og 
strekker seg fra 813 til 1534 moh. (2011). 

SISO Energi AS regulerer avrenningen fra vestsiden av Blåmannsisen i Sørfold 
kommune. Smeltevannet fra den nordlige delen av breen drenerer naturlig til det regulerte 
magasinet Sisovatnet, mens vannet fra brefeltene i sørvest blir overført til kraftmagasinet 
via tunneler (fig. 1). 

Figur 1 
Blåmannsisen ligger i Nordland fylke rett øst for Bodø og Fauske. Smeltevann fra den vestlige delen av 
breen (skravert felt) reguleres i Sisovatnet før det blir utnyttet til kraftproduksjon i Siso kraftverk. 

Glasiologiske undersøkelser er foretatt på de brefeltene som ligger innenfor regulerings-
området til SISO Energi AS (fig. 1). I etterkant av et jøkulhlaup som ble observert høsten 
2001 ble det samme høst igangsatt ulike målinger og beregninger. Våren 2002 ble det satt 
i gang massebalansemålinger på den nordlige delen av breen som videre er kalt Rund-
vassbreen. Målingene pågikk i tre år. Resultater fra undersøkelsene som ble fore-tatt i 
disse første årene er beskrevet i Engeset (2002), Engeset (2003) og Engeset (2005). 

I perioden 2005 til 2010 ble det ikke gjort noen systematiske målinger eller undersøkelser 
av breen. 

Som følge av et hydrologisk pålegg gitt i 2010, ble det på nytt igangsatt ulike breunder-
søkelser fra våren 2011 (Kjøllmoen, 2012a). Massebalansemålinger på Rundvassbreen 
ble tatt opp igjen og en nykartlegging av hele Blåmannsisen ble foretatt i september 2011. 
Tidligere kartleggingsdata av breen finnes fra flyfotograferinger i 1961 og 1998. Det ble 

Blåmanns- 
isen 
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foretatt beregninger av volumendring og geodetisk massebalanse for perioden 1961 til 
2011 (Kjøllmoen, 2012b). De neste årene dreide undersøkelsene seg mest om masse-
balanse og frontmålinger på Rundvassbreen, og målinger og beregninger i forbindelse 
med jøkulhlaup fra den bredemte sjøen, som i denne sammenheng er kalt Vatn 1051 
(Kjøllmoen, 2017). En ny kartlegging av deler av breen ble gjort høsten 2017. Basert på 
den nye kartleggingen er det nå foretatt beregninger av volumendringer og geodetisk 
massebalanse for perioden 2011-17. 

I juni 1990 ble istykkelsen målt over store deler av Blåmannsisen, og dreneringsgrenser 
ble beregnet (Kennett, 1990). Maksimal istykkelse ble målt til 470 meter. I april 2004 ble 
istykkelsen målt på nytt, men denne gang kun på Rundvassbreen (Engeset, 2005). Det ble 
da målt istykkelse opptil 380 meter. 

De spesifikke breenhetene som er omtalt i denne rapporten er gitt en «bre-ID». Dette er et 
unikt nummer som er gitt hver breenhet i Norge (Andreassen og Winsvold, 2012). 
Breenhetene for Blåmannsisen er vist i figur 2. 

Figur 2 
Inndelingen av breenheter på Blåmannsisen. Hver breenhet er gitt et unikt nummer, en bre-ID. 

I denne rapporten er det brukt en del faglige begreper og forkortelser. I det følgende er det 
gitt en enkel forklaring på hvert enkelt begrep. 
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AAR 
En forkortelse for «Accumulation-area ratio», som er forholdet mellom arealet av 
akkumulasjonsområdet og arealet av hele brefeltet, uttrykt i prosent. 

Akkumulasjonsområdet 
Den delen av breen som har overskudd av snø i løpet av et år. 

Areal-høydefordeling 
Brefeltet inndeles i intervaller etter høyden over havet (50 eller 100 m). Arealet innenfor 
hvert høydeintervall gir brefeltets areal-høydefordeling. 

Brefelt 
Et breområde avgrenset med brekant og ev. isskille eller hydrologisk skille. 

Bre-ID 
Et brefelt kan bestå av én eller flere breenheter. En breenhet er avgrenset med 
hydrologiske vannskiller og hver breenhet er gitt en unik ID (Andreassen mfl., 2012). 

DTM 
En «digital terrengmodell» er en overflatemodell som viser høyden på bakkenivå. Dette 
gir en tredimensjonal digital modell av terrenget. 

ELA 
En forkortelse for «Equilibrium-line altitude». Likevektslinjen angir høyden (moh.) på 
breflaten hvor snøakkumulasjon og smelting er like stor. 

Firn 
Snø som har oversomret minst én sommersesong, men ennå ikke blitt omdannet til breis. 

Geodetisk massebalanse 
Massebalansen, inkludert intern smelting, beregnet ved å sammenligne høydedata for et 
gitt brefelt fra to ulike tidspunkt og konvertere høydeforskjellen med en tetthetsfaktor. 
Vanlig benevnelse er meter vannekvivalenter. 

GNSS 
«Global Navigation Satellite System». En fellesbetegnelse for alle satellittbaserte 
navigasjonssystemer, som det amerikanske GPS, det russiske GLONASS, det kinesiske 
BeiDou og det europeiske Galileo. 

Isskille 
Grensen mellom to brefelt basert på overflatetopografien. 

Jøkulhlaup 
Et jøkulhlaup er en plutselig flom fra en bredemt innsjø. 

Kjerneprøve 
Ved hjelp av borutstyr kan man ta opp sylinderformede kjerner av snø og firn. Formålet 
kan være å måle snøens tetthet og/eller identifisere sommeroverflaten. 

LIDAR 
«Light Detection And Ranging». En optisk fjernmålingsteknikk som brukes til måling av 
jordoverflatens posisjon og høyde. For kartlegging av breer brukes vanligvis flybåren 
laserskanning der infrarødt laserlys måler avstanden til breflaten. 
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Massebalanse (Glasiologisk massebalanse, Surface mass balance) 
Forholdet mellom vinterens snømengder og sommerens smelting på en bre. I denne 
rapporten brukes ofte begrepet massebalanse om det som egentlig er «Glasiologisk 
massebalanse» eller «Surface mass balance», hvilket betyr at intern smelting ikke er tatt 
med i beregningen. 

Minimumsmåling 
Foretas om høsten når smeltesesongen er slutt. Målingene gjøres ved å måle lengden av 
målestaker og eventuell måling av nysnø. I enkelte tilfeller måles også tettheten av 
gjenværede snø. 

Ortofoto 
Et georeferert og målestokkriktig fotografi tatt fra fly eller satellitt. 

Sommerbalanse (bs/Bs) 
Summen av snøakkumulasjon og smelting gjennom en sommersesong. Intern smelting er 
ikke med. Sommerbalansen kan beregnes for et punkt (bs) og for et helt brefelt (Bs). 

Sommeroverflate (SO) 
Breens overflate på det tidspunkt den første varige snøen faller i et nytt balanseår. 

Sondering 
Målemetode for måling av snødyp. Tynne metallstenger settes sammen i passende 
lengder avhengig av forventet snødyp. 

Stake 
Aluminiumsrør som settes ned i breen for å kunne måle snødyp på vinteren og smelting 
om sommeren. 

Stratigrafisk metode 
Et system eller metode for å beregne massebalansen. I prinsippet er det den årlige 
balansen mellom to sommeroverflater som blir beregnet. 

Tetthet 
Med tetthet menes i denne rapporten tettheten (egenvekten) av snø eller firn. Tettheten 
måles under snømålingene om våren og i enkelte tilfeller under minimumsmålingene på 
høsten. 

Vannekvivalent (Vannverdi) 
Mengden av snø, firn og is i meter omregnet til mengden av vann som meter 
vannekvivalenter. 

Vinterbalanse (bv/Bv) 
Summen av snøakkumulasjon og smelting gjennom en vintersesong. Vinterbalansen kan 
beregnes for et punkt (bv) og for et helt brefelt (Bv). 

Årlig balanse (ba/Ba) 
Et resultat av vinterbalanse og sommerbalanse beregnet for et punkt (bv + bs = ba) og for 
et helt brefelt (Bv + Bs = Ba). 
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2 Kartlegging av brefeltene 
Smeltevann fra Blåmanssisen utgjør en betydelig del (ca. 23 %) av tilsiget til vannkraft-
magasinet Sisovatnet. En nøyaktig bestemmelse av dreneringsgrensene til brefeltene som 
drenerer naturlig eller er overført til Sisovatnet er gjort for å beregne nedbørfeltenes 
breareal. Snø- og isdekkede arealer som ikke henger sammen med selve iskappen er ikke 
medregnet i denne sammenheng. 

2.1 Datagrunnlag og metode 
Detaljert kartlegging av hele eller deler av Blåmannsisen ble gjort i 1961, 1998, 2011 og 
2017. All datainnsamling og databearbeidelse er gjort i koordinatsystemet UTM sone 33, 
Euref89 med høyder i NN 1954. En beskrivelse av datagrunnlaget og metodikk er gitt 
nedenfor. 

1961 - datagrunnlag og metode 

Datainnsamlingen ble gjort med flyfotografering den 27. august 1961 (oppgave 1213). 
Flybildenes målestokk er 1: 20 000. Et eksempel på to av flybildene er vist i figur 3. 

Figur 3 
To av flybildene av Blåmannsisen tatt 27. august 1961. Bildene viser den nordvestlige utløperen 
Rundvassbreen. 

Ut fra flybildene ble det i 2002 konstruert digitale kartdata for brekant og høydemodell. 
Et nytt og forbedret datasett ble konstruert i 2011 basert på de samme flybildene. 
Datainnsamling og leveranse fra 2002 er gjort av Fjellanger Widerøe Geomatics AS, 
mens dataleveransen fra 2011 er gjort av Blom Geomatics AS. Datagrunnlaget dekker 
hele Blåmannsisen. 

1998 - datagrunnlag og metode 

Datainnsamlingen ble gjort med flyfotografering den 1. september 1998 (oppgave 
12328). Flybildenes målestokk er 1:30 000. Et eksempel på ett av flybildene er vist i figur 
4. Ut fra flybildene ble det i 2002 konstruert digitale kartdata for brekant og høydemodell.
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Datainnsamling og digital 
kartleveranse er gjort av Fjellanger 
Widerøe Geomatics AS. Flybildene 
dekker hele Blåmannsisen, mens 
den digitale kartleggingen dekker 
kun Rundvassbreen. 

Figur 4 
Ett av flybildene av Blåmannsisen tatt 
1. september 1998. Bildet viser omtrent
samme utsnitt som flybildene i figur 3. 

2011 - datagrunnlag og metode 

Datainnsamlingen ble gjort med LIDAR og fotografering den 18. september 2011. Laser-
skanningen ble utført med lasersensor av typen Leica ALS70. Flyets høyde var mellom 
3100 og 3600 moh. Punkttettheten er gjennomsnittlig 0,7 punkt/m2, og høydenøyaktig-
heten er oppgitt til å være bedre enn 20 cm. Fotograferingen ble utført med GSD 20 cm, 
og 20 % sideoverlapp. Det ble ikke målt kontrollflater. 

Datasettet fra laserskanningen består av en punktsky med nord- og østkoordinater og 
høyder. Datasettet fra fotograferingen består av georefererte ortofoto (fig. 5). Data-
innsamlingen er gjort av COWI AS (COWI, 2011), og den dekker hele Blåmannsisen. 

På grunnlag av de digitale høydepunktene er det generert en DTM på 10 x 10 meter. 
Brekanten er bestemt ut fra ortofoto ved digitalisering direkte på dataskjermen. 

2017 - datagrunnlag og metode 

Datainnsamlingen ble gjort i form av flybåren laserskanning (LIDAR) og fotografering 
den 5. september 2017. Det var noen skyer i området og noen linjer ble derfor flydd to 
ganger. 

Laserskanningen ble utført med lasersensor av typen L349 Titan. Flyets høyde over 
bakken var ca. 1600 m. Punkttettheten er gjennomsnittlig 1,0 punkt/m2. Forventet absolutt 
nøyaktighet er anslått til under 10 cm i høyde og 20-30 cm i horisontalplanet. Foto-
graferingen, som ble gjort med kameratypen PhaseOne 70mm, ble utført med GSD 
10 cm, og 20 % sideroverlapp. Det ble ikke målt kontrollflater. 

Datasettet fra laserskanningen består av en punktsky med nord- og østkoordinater og 
høyder. Datasettet fra fotograferingen består av georefererte ortofoto (fig. 5). Data-
innsamlingen er gjort av TerraTec AS (Terratec AS, 2017), og den dekker kun 
Rundvassbreen. 
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På grunnlag av de digitale høydepunktene er det generert en digital terrengmodell (DTM) 
på 10 x 10 meter. Brekanten er bestemt ut fra ortofoto ved digitalisering direkte på 
dataskjermen. Det lå igjen forholdsvis mye snø i brefritt terreng under kartleggingen, noe 
som gjorde det vanskelig å bestemme brekanten nøyaktig i enkelte områder. I disse 
områdene er brekanten bestemt med støtte i brekanten fra 2011. 

Figur 5 
Ortofoto av Blåmannsisen fra 18. september 2011 (venstre) og 5. september 2017 (høyre). Ortofotoet fra 
2017 dekker kun Rundvassbreen. Laserskanningene dekker de samme områdene som ortofotoene. 

Kvalitetsvurdering og kontroll 

Underveis i produksjonslinjen fra flybåren datainnsamling til ferdig produsert DTM vil 
nøyaktigheten forringes noe for hvert produksjonssteg. En vurdering og kontroll av 
datasettene for hvert år er beskrevet nedenfor. 

1961 

Datasettet for 1961 ble sammenlignet med datasettet fra 2011 som er ansett å være av god 
kvalitet. Sammenligningen antydet at datasettet fra 1961 ligger ca. 1 m for høyt. 
Kvalitetsvurderingen er nærmere beskrevet i Kjøllmoen (2012b). 

1998 
Datasettet for 1998 ble sammenlignet med datasettet fra 1961 over fire vannflater hvor 
det ikke var forventet endring. Sammenligningen antydet at datasettet fra 1998 ligger ca. 
1 m høyere enn datasettet fra 1961. Kvalitetsvurderingen er nærmere beskrevet i Engeset 
(2002).

2011 
Kontrollmålinger på breflata ble gjort med GNSS den 10. mai og 26. oktober. På 
grunnlag av disse målingene er høyden til åtte kontrollpunkt på breflaten estimert for 
kartleggingsdatoen 18. september. I tillegg er tre kjente fastpunkt i brefritt terreng målt og 
sammenlignet. Resultater fra kontrollmålingene er vist i tabell 1, og kontrollmålingenes 
beliggenhet er vist i figur 6. Utfyllende beskrivelse av kontrollmålingene er beskrevet i 
Kjøllmoen (2012b). Resultatet fra kontrollen viser bare små differanser mellom LIDAR-
data og GNSS-målingene, og datasettet anses å være av god kvalitet. 
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Tabell 1 
Sammenligning av åtte punkt på breen og tre punkt i brefritt terreng (tre nederste) med LIDAR-datasettet 
fra 2011. Punkt 60-11 og 20-11 ble målt med GNSS både 10. mai og 26. oktober. 

Figur 6 
Geografisk fordeling av 11 kontrollpunkter for 2011. Interpolerte LIDAR-data er sammenlignet med 
GNSS-målte punkt på breflata (●) og i brefritt terreng (▲). To av kontrollpunktene (20-11 og 60-11, se tab. 
1) har to verdier fordi de er sammen-lignet med GNSS-målinger fra både mai og oktober.

2017 
Trettien dager før laserskanningen, den 4. august, og tjueto dager etter laserskanningen, 
den 27. september, ble det gjort kontrollmålinger med GNSS i sju punkter på breflata. 
Høydenøyaktigheten på selve GNSS-målingene antas å være bedre enn ±10 cm. Ettersom 
GNSS-målingene ble gjort noen uker før og etter laserskanningen, er det foretatt en enkel 
interpolering for å estimere høyder til kontrollpunktene på kartleggingsdatoen 
5. september. Høydene pr. 5. september er bestemt ved å bruke de GNSS-målte høyde-

Point No. East North HeightLIDAR Diff. (m)
10th May 26th Oct. 18th Sept. 18th Sept.

60-11 543 724,03 7 462 494,58 1 395,60 1 390,27 1 389,99 0,28

60-11 543 727,49 7 462 498,15 1 389,26 1 389,77 1 389,85 -0,08

50-11 544 902,91 7 463 186,65 1 329,15 1 323,87 1 323,99 -0,12

30-11 546 644,26 7 465 079,95 1 158,91 1 153,57 1 153,95 -0,38

25-11 546 165,88 7 466 115,30 1 099,18 1 093,73 1 094,06 -0,33

20-11 545 397,01 7 465 896,77 1 095,09 1 090,32 1 090,33 -0,01
20-11 545 394,30 7 465 900,10 1 089,04 1 089,47 1 089,90 -0,43

10-11 544 895,15 7 466 417,63 955,51 948,11 947,80 0,31

RUND11 544 605,20 7 466 588,50 837,00 836,85 0,15

B6 545 468,39 7 466 521,62 1 099,13 1 099,15 -0,02

L13T54 547 655,89 7 464 840,21 1 461,08 1 461,20 -0,12

HeightGNSS
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forskjellene fra hhv. 4. august og 27. september og interpolere høyden pr. 5. september 
ved å bruke temperaturdata fra Siso målestasjon i en enkel graddagsmodell. Det er ikke 
tatt hensyn til isens dynamikk, eller forholdet mellom smeltet snø og smeltet is. I tillegg 
er to kjente fastpunkt i brefritt terreng målt og sammenlignet. 

Kontrollmålingene viser noe sprikende resultater. De ni kontrollmålingene viste høyde-
forskjell mellom interpolerte LIDAR-data og GNSS-målte høydepunkt (HeightGNSS – 
HeightLIDAR) mellom −1,34 og +0,22 m med gjennomsnitt på −0,23 m (tab. 2). Sju av 
kontrollpunktene viser forskjeller bedre enn ±0,24 m. Kontrollpunktene 25-11 og 30-11 
på breen viser betydelig større forskjeller med hhv. −1,34 og −0,83 m. Begge disse 
kontrollpunktene ligger i et område på breen der isens dynamikk og overflatehøyde kan 
være påvirket av vannstanden i Øvre Messingmalmvatn. Det er derfor knyttet stor 
usikkerhet til påliteligheten av disse to kontrollpunktene. Ser man bort fra disse to 
kontrollpunktene er forskjellen mellom LIDAR og GNSS mellom −0,24 og +0,22 m med 
gjennomsnitt på +0,01 m. Interpolasjonen for å estimere punkthøydene den 5. september 
er også noe usikker. 

Tabell 2 
Sammenligning av høyder fra interpolerte LIDAR-data fra 2017 med høyder målt med GNSS. Høydene 
fra GNSS-målingene på breen er estimert for 5. september ut fra målinger 4. august og 27. september 
2017. De to nederste punktene er i brefritt terreng. 

Basert på de usikkerhetene som er nevnt, er det valgt å se bort fra de to store avvikene i 
denne sammenheng. Dermed viser denne enkle kontrollen ikke tegn til noen signifikant 
feil i LIDAR-datasettet. Beliggenheten av kontrollpunktene er vist i figur 7. 

Point No. East North HeightLIDAR Diff. (m)
4th August Correction 5th Sept. 5th Sept.

20-11 545 369,33 7 465 952,33 1 082,71 -0,89 1 081,81 1 081,75 0,06

25-11 546 177,92 7 466 141,93 1 086,98 -2,30 1 084,68 1 086,02 -1,34

30-11 546 634,81 7 465 138,72 1 147,55 -1,67 1 145,88 1 146,71 -0,83

40-14 545 699,77 7 464 335,08 1 253,98 -1,33 1 252,65 1 252,43 0,22

50-11 544 973,54 7 463 238,12 1 322,09 -0,79 1 321,30 1 321,41 -0,11

60-17 543 751,03 7 462 500,52 1 389,77 -1,00 1 388,77 1 388,95 -0,18

70-17 542 754,28 7 460 751,89 1 519,57 -1,01 1 518,56 1 518,80 -0,24

RUND11 544 605,20 7 466 588,50 837,00 836,88 0,12

B6 545 468,39 7 466 521,62 1 099,13 1 098,92 0,21

HeightGNSS
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Figur 7 
Geografisk fordeling av de ni 
kontrollpunktene på og utenfor 
breen. Interpolerte LIDAR-data fra 
2017 er sammenlignet med GNSS-
målte punkt på breflata (●) og i 
brefritt terreng (▲). De to 
kontrollpunktene på breflata i 
nordøst ligger i et område der 
breens dynamikk kan være 
påvirket av vannstanden i Øvre 
Messingmalmvatn. 

Bestemmelse av isskille 

Kartlegging av vannets dreneringsgrenser i breområder krever kjennskap til breenes 
bunntopografi. Bunntopografien kartlegges ved hjelp av radar som måler isens tykkelse. I 
1990 ble det gjort radarmålinger over store deler av Blåmannsisen (Kennett, 1990). 
Resultatene fra disse målingene er noe usikre når det gjelder nøyaktighet (Kjøllmoen, 
2012b). I 2004 ble det gjort nye radarmålinger (Engeset, 2005), men resultatene fra disse 
målingene ble ikke analysert for å beregne dreneringsgrense. En kartlegging av breenes 
isskille er derfor valgt i stedet. Isskillet bestemmes ut fra breenes overflatetopografi. I de 
fleste tilfeller er dreneringsgrensen og isskillet omtrent sammenfallende. Selv om 
breflatens høyde kan variere over tid vil breens topografi, og dermed også isskillet, stort 
sett være uforandret eller endres svært langsomt. Isskillene som ble beregnet fra 
kartleggingen i 2011 (Kjøllmoen, 2012b) er derfor benyttet videre i denne rapporten. 

Dreneringsgrensen som skiller to brefelt bestemmer hvor smeltevannet fra 
brefeltene havner. Dreneringsgrensen bestemmes av både breens overflate- og 
bunntopografi. 
Isskillet mellom de to samme brefeltene bestemmes kun av overflate-
topografien. 
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2.2 Resultater 
Brefeltene som ligger innenfor SISO Energis reguleringsområde er i denne sammenheng 
delt inn i fire delfelt; Brefelt I, Brefelt II, Brefelt III og Brefelt IV (fig. 7). Brefelt I består 
av bre-ID 941 og 946 (Andreassen og Winsvold, 2012). Brefelt II består av bre-ID 947, 
949, 952 og 954. Brefelt III består av bre-ID 957, og brefelt IV består av bre-ID 960 og 
961. Rundvassbreen, som utgjør det meste av Brefelt I, demmer det vestligste av 
Messingmalmvatnan, Vatn 1051 (fig. 8). Med utgangspunkt i DTM og brekant for det 
aktuelle året, samt isskillene beregnet fra DTM2011, er areal- og høydefordeling beregnet 
for de fire brefeltene for årene 1961 og 2011. For årene 1998 og 2017 er areal- og 
høydefordeling beregnet kun for Rundvassbreen. 

Figur 8 
Rundvassbreen demmer det vestligste av Messingmalmvatnan, kalt Vatn 1051. Bildet er tatt 
9. september 2010. Foto: Hans Martin Hjemaas. 
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 Areal-høydefordeling 

Brefeltgrenser og areal-høydefordeling for de fire brefeltene (I-IV) for årene 1961 og 
2011 samt for Rundvassbreen 1961, 1998, 2011 og 2017 er vist hhv. i figur 9 og tabell 3. 

Figur 9 
Brekanter og feltavgrensning på Blåmannsisen i 1961, 1998, 2011 og 2017. I 1961 (rød linje) og 2011 
(grønn linje) ble hele Blåmannsisen kartlagt, mens kartleggingen fra 1998 (blå linje) og 2017 (svart linje) 
omfatter kun Rundvassbreen. Feltavgrensningene (stiplet svart linje) er beregnet fra kartleggingen i 
2011. Rundvassbreen (bre-ID 941) utgjør mesteparten av Brefelt I. Alle bre-ID’er med avgrensning 
(stiplet grå linje) innenfor hvert brefelt er angitt i kursiv. 
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Tabell 3 
Areal-høydefordeling for brefeltene som ligger innenfor SISO Energis reguleringsområde på Blåmanns-
isen i 1961, 1998, 2011 og 2017. For årene 1998 og 2017 er det kun Rundvassbreen som er kartlagt. 

Høyde Areal 1961 Høyde Areal 1998 Høyde Areal 2011 Høyde Areal 2017
(moh.) (km2) (moh.) (km2) (moh.) (km2) (moh.) (km2)

1500-1536 0,03 1500-1533 0,04

1450-1500 0,14 1450-1500 0,15 1450-1525 0,17 1450-1527 0,17

1400-1450 0,40 1400-1450 0,64 1400-1450 0,19 1400-1450 0,19

1350-1400 1,88 1350-1400 1,72 1350-1400 1,92 1350-1400 1,92

1300-1350 1,87 1300-1350 1,85 1300-1350 1,79 1300-1350 1,76

1250-1300 2,02 1250-1300 1,92 1250-1300 1,94 1250-1300 1,94

1200-1250 0,75 1200-1250 0,70 1200-1250 0,78 1200-1250 0,79

1150-1200 1,37 1150-1200 1,09 1150-1200 0,84 1150-1200 0,76

1100-1150 2,72 1100-1150 2,61 1100-1150 1,75 1100-1150 1,61

1050-1100 0,45 1050-1100 0,62 1050-1100 1,33 1050-1100 1,51

1000-1050 0,13 1000-1050 0,12 1000-1050 0,11 1000-1050 0,10

950-1000 0,11 950-1000 0,10 950-1000 0,06 950-1000 0,05

900-950 0,07 900-950 0,06 900-950 0,04 900-950 0,04

850-900 0,07 850-900 0,05 836-900 0,02 853-900 0,01

814-850 0,07 788-850 0,03

814-1536 12,11 788-1533 11,71 836-1525 10,94 853-1527 10,85

Areal-høydefordeling Rundvassbreen

Høyde Areal 1961 Høyde Areal 2011
(moh.) (km2) (moh.) (km2)

1500-1530 0,03

1450-1500 0,14 1450-1525 0,17

1400-1450 0,48 1400-1450 0,19

1350-1400 3,09 1350-1400 3,05

1300-1350 2,43 1300-1350 2,42

1250-1300 2,06 1250-1300 1,99

1200-1250 0,76 1200-1250 0,78

1150-1200 1,37 1150-1200 0,84

1100-1150 2,72 1100-1150 1,75

1050-1100 0,45 1050-1100 1,33

1000-1050 0,13 1000-1050 0,11

950-1000 0,11 950-1000 0,06

900-950 0,07 900-950 0,04

850-900 0,07 836-900 0,02

800-850 0,06

761-800 0,02

761-1530 13,99 836-1525 12,74

Areal-høydefordeling Brefelt I

Høyde Areal 1961 Høyde Areal 2011
(moh.) (km2) (moh.) (km2)

1500-1538 0,21 1500-1532 0,19

1450-1500 0,29 1450-1500 0,27

1400-1450 0,87 1400-1450 0,72

1350-1400 1,57 1350-1400 1,54

1300-1350 1,58 1300-1350 1,49

1250-1300 1,31 1250-1300 1,35

1200-1250 0,75 1200-1250 0,72

1150-1200 0,74 1150-1200 0,67

1100-1150 0,55 1100-1150 0,53

1050-1100 0,18 1050-1100 0,22

1006-1050 0,01 1011-1050 0,004

761-1530 8,06 1011-1532 7,70

Areal-høydefordeling Brefelt II

Høyde Areal 1961 Høyde Areal 2011
(moh.) (km2) (moh.) (km2)

1500-1536 0,50 1500-1534 0,45

1450-1500 1,24 1450-1500 1,18

1400-1450 1,46 1400-1450 1,37

1350-1400 1,30 1350-1400 1,34

1300-1350 2,00 1300-1350 1,90

1250-1300 1,73 1250-1300 1,87

1200-1250 1,22 1200-1250 1,04

1150-1200 2,16 1150-1200 2,15

1100-1150 2,64 1100-1150 2,76

1050-1100 1,27 1050-1100 1,35

1000-1050 0,77 1000-1050 0,92

950-1000 0,86 950-1000 0,85

900-950 0,65 900-950 0,72

850-900 0,31 850-900 0,34

814-850 0,09 813-850 0,09

814-1536 18,21 813-1534 18,31

Areal-høydefordeling Brefelt III

Høyde Areal 1961 Høyde Areal 2011
(moh.) (km2) (moh.) (km2)

1200-1282 1,61 1200-1268 0,98

1150-1200 1,21 1150-1200 1,02

1100-1150 0,99 1100-1150 0,76

1050-1100 0,47 1050-1100 0,40

1000-1050 0,23 1000-1050 0,10

950-1000 0,15 950-1000 0,03

910-950 0,05 908-950 0,03

910-1282 4,71 908-1268 3,33

Areal-høydefordeling Brefelt IV
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Fra 1961 til 2011 minket arealet på alle brefeltene med unntak av Brefelt III som hadde 
en liten økning på 0,10 km2 (fig. 10). Brefelt IV krympet mest med 1,38 km2 (0,028 
km2/år), fra 4,71 til 3,33 km2. Brefelt I krympet med 1,26 km2 (0,025 km2/år), fra 13,99 til 
12,74 km2, mens Brefelt II krympet 0,35 km2 (0,007 km2/år), fra 8,06 til 7,70 km2. 

Arealet til Rundvassbreen, som utgjør mesteparten av Brefelt I, har minket i alle tre 
periodene 1961-1998, 1998-2011 og 2011-2017. I hele perioden 1961-2017 har arealet 
minket fra 12,11 til 10,85 km2, dvs. en krymping på 1,26 km2 (0,025 km2/år). Gjennom-
snittlig årlig krymping var størst i perioden 1998-2011 med 0,060 km2/år. 

Figur 10 
Breutløperen i Brefelt III (se fig. 8) var den eneste utløperen fra Blåmannsisen som hadde framstøt 
mellom 1961 (til venstre) og 2011 (til høyre). Framstøtet var på ca. 300 m på det meste og førte til at 
arealet av Brefelt III økte med 0,10 km2. 



19 

3 Volumendringer og geodetisk 
massebalanse 2011-2017 
Volumendringer og geodetisk massebalanse er tidligere beregnet og rapportert for 
Rundvassbreen i perioden 1961-1998 (Engeset, 2002) og 1961-2011 (Kjøllmoen, 2012b). 
Resultatene viste en geodetisk massebalanse på hhv. −2,4 m v.ekv. (1961-1998) og −15,0 
m v.ekv. (1961-2011). I denne rapporten er volumendringer og geodetisk massebalanse 
beregnet og beskrevet for Rundvassbreen i perioden 2011-2017. 

3.1 Datagrunnlag og metode 

DTM og brefeltavgrensning 

Volumendringer og geodetisk massebalanse er beregnet på grunnlag av DTM og 
brefeltenes avgrensning. DTM med rutestørrelse 10 x 10 meter er generert for årene 2011 
og 2017. DTM2011 dekker hele Blåmannsisen, mens DTM2017 dekker kun Rundvassbreen 
(fig. 11). Det betyr at volumendring og geodetisk massebalanse her er beregnet og 
beskrevet for Rundvassbreen for perioden 2011-17. Endringer av overflatehøyden i den 
mellomliggende perioden er beregnet ved å subtrahere DTM2017 fra DTM2011. Resultatet 
er et rutenett med høydeendringer. Rundvassbreens areal for 2011 og 2017 er litt 
forskjellig (tab. 3). Ettersom isskillet fra 2011 brukes for begge årene, skyldes areal-
endringene utelukkende endringer av brekanten. Ved beregning av volumendringer og 
geodetisk massebalanse kombineres brekanten for begge årene i beregningsperioden. 
Brefeltet for perioden 2011-2017 
vil da omslutte brekanten for 
begge årene. Områder som er 
definert som fjell i begge årene og 
som ligger innenfor brekanten, er 
maskert ut. 

Figur 11 
Datagrunnlaget fra 2011 (rød linje) 
dekker hele Blåmannsisen, mens 
datagrunnlaget fra 2017 (blå linje) er 
begrenset til å omslutte delfeltet 
Rundvassbreen (grønn linje). 

Volumendring er i denne sammenheng definert som endring av snø-, firn- og 
isvolum mellom to kartleggingsdatoer. 
Geodetisk massebalanse er volumendring omregnet til vannekvivalent, 
korrigert for smelting som forekom etter kartleggingsdatoen, nysnø på 
kartleggingstidspunktet og eventuelle justeringer av terrengmodellene. 
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Kartanalyser og beregninger av volumendringer er foretatt med det grid-baserte 
kartprogrammet Surfer (Golden Software, 2017). 

Tetthet 

For å konvertere fra volumendring til geodetisk massebalanse er det nødvendig å 
bestemme tettheten til den snø-, firn- og ismassen som er endret i perioden. Dersom man 
antar at tetthetsprofilet er nærmest uendret mellom to kartlegginger, kan man bruke 
tettheten til is, 917 kg m-3 (Paterson, 1994) i konverteringen. Huss (2013) har vist at en 
faktor på 850 ±60 kg m-3 er passende for å konvertere volumendring til masseendring for 
mange forhold. Denne faktoren ble også brukt for andre norske breer av Andreassen mfl. 
(2016). Det er her valgt å bruke den samme faktoren, 850 ±60 kg m-3. 

Korreksjon for ulike datoer 

Datoen for kartleggingen sammenfaller sjelden med datoen for de avsluttende minimums-
målingene på høsten (massebalanseårets slutt). Ved beregning av geodetisk massebalanse 
er det nødvendig å foreta en korrigering for eventuell smelting i perioden mellom kart-
legging og minimumsmåling, og for eventuell nysnø som har kommet før kartleggings-
tidspunktet. For Rundvassbreen er det korrigert for smelting i perioden fra kartleggings-
tidspunktet til minimumsmålingen for årene 2011 og 2017. Smeltingen er estimert ut fra 
stakemålinger og temperaturdata fra de meteorologiske stasjonene Sisovatnet (665 moh.) 
og Setså (7 moh.). Datoer for minimumsmåling og kartlegging, og de samsvarende 
korreksjoner er vist i tabell 4. 

Tabell 4 
Dato for kartlegging og minimumsmåling, samt korreksjoner for smelting i den mellomliggende 
perioden for Rundvassbreen i 2011 og 2017. 

3.2 Resultater 
Volumendringer og geodetisk massebalanse er beregnet for Rundvassbreen i perioden 
2011-2017. 

Analysen viser minking av istykkelsen på mesteparten av Rundvassbreen i perioden fra 
18. september 2011 til 5. september 2017 (fig. 12). Det er bare i noen mindre områder
helt øverst på breen (lengst i sør), et par områder i randsonen i vest og nord samt i 
sprekkeområdet midt på breen at istykkelsen har økt. I det flate platået i nord er 
istykkelsen redusert med 4-8 m, mens nede i brefallet er breen blitt 10-25 m tynnere. 
Gjennomsnittlig minking av istykkelsen for hele Rundvassbreen i perioden 2011-2017 er 
−2,6 m. 

Høydeendringene er vist i figur 12. 

Den geodetiske massebalansen ble beregnet etter ligningen: 

År

LIDAR Min.måling Kategori ΔBs

2011 18. september 26. oktober smelting 0,15

2017 5. september 27. september smelting 0,26

Dato Korreksjon (m v.ekv.)
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𝐺𝑒𝑜𝑑. 𝑚𝑏. =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 ∗

𝑇𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑡
1000

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 å𝑟𝐼 + 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 å𝑟𝐼𝐼
2

− 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑟. å𝑟𝐼 + 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑟. å𝑟𝐼𝐼 − 𝐷𝑇𝑀 𝑘𝑜𝑟𝑟. å𝑟𝐼 + 𝐷𝑇𝑀 𝑘𝑜𝑟𝑟. å𝑟𝐼𝐼 

Geodetisk massebalanse 2011-2017 for Rundvassbreen blir underskudd på −2,34 m 
v.ekv.). Gjennomsnittlig årlig geodetisk balanse for perioden blir da −0,39 m v.ekv. 
Resultatene er vist i tabell 5. 

Figur 12 
Endringer av overflatehøyde fra 18. september 2011 til 5. september 2017 på Rundvassbreen. Røde 
farger viser områder med signifikant senking av breflaten, mens blå farger betyr heving av breflaten. 
Brekanten fra 2011 (grå linje) og 2017 (svart linje) er også vist. 
 

Tabell 5 
Volumendringer og geodetisk massebalanse for Rundvassbreen i perioden 2011-2017. 

Areal2011 er Rundvassbreens areal i 2011. 
Areal2017 er Rundvassbreens areal i 2017. 
Volum er volumendringen av is, firn og snø i den gitte perioden. 
Tetthet er den tettheten som er brukt for å konvertere fra is, firn og snø til vann. 
Dato korr. er korreksjon som følge av ulike datoer for kartlegging og minimumsmåling for hvert år i perioden. 
Geod. mb. akkumulert/årlig er hhv. den totale balansen for perioden og den midlere årlige balansen i perioden. 

Periode Areal2011 Areal2017 Volum Tetthet

Brefelt (km2) (km2) (mill. m3) (kg m-3) 2011 2017 akkumulert årlig

2011-2017

Rundvassbreen 10.94 10.85 -29 850 -0.15 -0.26 -2.34 -0.39

Geod. mb. (m v.ekv.)Dato korr. (m v.ekv.)



22 

4 Glasiologisk massebalanse 2002-04 og 
2011-17 

Årlige massebalansemålinger på Rundvassbreen (fig. 13) ble satt i gang våren 2002. 
Målingene pågikk fram til høsten 2004. Som følge av et hydrologisk pålegg ble 
målingene gjenopptatt våren 2011 og avsluttet høsten 2017. Massebalansen er dermed 
målt og beregnet for 10 år. 

Figur 13 
Massebalansen er målt på Rundvassbreen i periodene 2002-04 og 2011-17. Bildet viser Rundvassbreen i 
retning mot sørvest, og er tatt 29. september 2003. Foto: Hans Martin Hjemaas. 

4.1 Datagrunnlag og metode 
I hovedtrekk er feltmålinger og beregninger gjort i henhold til Østrem og Brugman 
(1991), og i henhold til NVEs retningslinjer for massebalansemålinger. 

Måleprogram og datainnsamling 

Måling av massebalansen er basert på årlige målinger av snømengder om våren (vinter-
balansen) og av smelting av snø, is og firn på høsten (sommerbalansen). Differansen 
mellom disse to parametrene gir årlig balanse. Snødypet er målt årlig i 61-180 punkt. I de 
tre første årene, 2002-2004, ble snødypet målt i punkt langs rette profillinjer (fig. 14). For 
perioden 2011-2017 ble profillinjene erstattet med målepunkt i et rutenettsystem på 333 x 
333 m (fig. 14). For året 2012 ble måleprogrammet redusert til et rutenett på 666 x 333 m 
(øst x nord) pga. tidsnød. Stakenettet for beregning av sommerbalansen har bestått av 6-8 
staker. Tettheten på snøen er vanligvis målt i ett punkt, som oftest i posisjon 50. I 2003 
ble tettheten målt i to lokaliteter, 50 og BMIP5 (fig. 14). I de to siste årene, 2016 og 2017, 
ble tettheten målt i posisjon 60. 
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Lokalisering av målepunkt for snødyp, tetthet og smelting er eksempelvis vist for 2004 og 
2014 i figur 14. Målenettet for 2004 er representativt for de tre første årene med målinger 
(2002-2004), mens målenettet for 2014 er representativt for perioden 2011-2017 (med 
unntak av 2012). Et sammendrag av målingene for måleperiodene 2002-04 og 2011-17 er 
vist i tabell 6. 

Figur 14 
Målenettet for 2004 (venstre) og 2014 (høyre). Målenettet for 2004 er typisk for de tre første årene (2002-
04) da sonderingene ble gjort langs faste profillinjer. Målenettet for 2014 er representativt for perioden 
2011-2017 da sonderingene ble gjort i et rutenett. BMIP5 angir posisjon for tetthetsprøve i 2003. 

Tabell 6 
Et sammendrag av årlige massebalansemålinger på Rundvassbreen i periodene 2002-04 og 2011-17. I 
2012 ble måleomfanget redusert som følge av tidsnød. 

Dato (vår, høst) er dato for snømålinger på våren og minimumsmålinger på høsten. 
Staker (bv, bs ba) er antall staker det ble målt hhv. vinter-, sommer- og årlig balanse på. 
Tetthetsprøve (pos., dyp, ρ) er stakeposisjon for prøven, prøvens dyp og midlere tetthet av prøven. 
Snødypmålinger (ant.,   , min., maks.) er antall målinger av snødyp og hhv. midlere, minimum og maksimum 
målt snødyp. 
Datakvalitet er et mål på hvor pålitelig datasettet er for hvert år. 

𝒙 

År Data-
vår høst bv bs ba pos. dyp (m) ρ  (kg m −3 ) ant. (m) min. (m) maks. (m) kvalitet

2002 22. mai 18. sep. 0 7 7 50 5,17 508 114 4,2 0,8 6,8 God

2003 19. mai 29. sep. 5 7 7 50 4,05 503 180 3,7 0,4 7,8 God
2003 BMIP5 2,95 524

2004 21. apr. 4. okt. 3 7 7 50 4,95 468 143 4,1 0,6 7,7 God

2011 10. mai 26. okt. 0 8 8 50 4,10 448 109 4,0 0,8 6,8 God

2012 7. juni 25. sep. 5 7 7 50 4,50 490 61 4,1 0,8 7,0 God

2013 14. mai 27. sep. 6 8 8 50 3,50 434 103 3,4 0,6 5,5 God

2014 15. mai 23. sep. 4 7 7 50 4,16 432 100 4,2 0,3 6,3 God

2015 19. mai 7. okt. 2 6 6 50 5,10 470 101 4,5 1,2 7,6 God

2016 26. mai 22. sep. 5 7 7 60 4,20 458 105 3,4 0,5 5,9 God

2017 9. mai 27. sep. 2 6 6 60 5,9 437 99 4,8 2,0 7,0 God

Tetthetsprøve Snødypmålinger
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Som tabell 6 viser ble snømålingene stort sett gjort i løpet av mai. Tidligste dato for 
snømålingene var den 21. april i 2004, mens den seneste datoen for målingene var 
7. juni i 2012. Snødypet ble i hovedsak bestemt med sonderinger, og ble vanligvis 
kontrollert mot stakemålinger og kjerneprøver. Stakene ble ettersett og forlenget gjennom 
vinteren av personell fra SISO Energi. I enkelte år forsvant noen av stakene pga. store 
snømengder eller nedbøyning. I akkumulasjonsområdet ble det vanligvis om våren satt ut 
erstatningsstaker i alle posisjoner der stakene var forsvunnet gjennom vinteren (fig. 15). I 
slike tilfeller kunne ikke sonderingene kontrolleres mot stakemålinger før de gamle 
stakene dukket opp utover sommeren og høsten. Snøens tetthet ble vanligvis målt i 
posisjon 50, men de to siste årene ble tettheten målt i posisjon 60 (fig. 14). Målingene ble 
gjort ved å grave sjakt ned til 1,5 eller 2,0 m dyp (fig. 16) og bruke en 0,5 m lang 
tetthetsprøve-sylinder. Videre nedover i snøpakka ble det brukt snøbor for å ta opp 
sylindriske kjerner (fig. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 15 
Ved utsetting av 
erstatningsstaker om 
våren ble det brukt 
dampbor (venstre) for å 
smelte hull til stake-
strengen som ble satt 
sammen av flere to-
metersledd (høyre). 
Foto: Laila Høivik. 

 

 

Figur 16 
Måling av snøens tetthet 
ble gjort i to trinn. Fra 
overflaten og ned til 1,5 
eller 2,0 m dyp ble det 
gravd sjakt (venstre) og 
brukt en prøvesylinder. 
Fra sjaktens bunn ble det 
brukt snøbor for å ta opp 
kjerner (høyre) som ble 
målt og veid. Foto: Laila 
Høivik (venstre) og 
Ragnar Ekker (høyre). 

 
Om sommeren, i juli eller august, ble stakene ettersett og vedlikeholdt ved å bore om eller 
fjerne staker (fig. 17). 

Som vist i tabell 6 ble minimumsmåling gjort i slutten av september, eller i løpet av 
oktober. Tidligste dato for minimumsmåling var den 18. september i 2002, mens den 
seneste datoen for målingen var 26. oktober i 2011. Ved minimumsmålingen ble stakene 
klargjort for vinteren ved å forlenge dem til passende lengde, dvs. ca. 4 meter (fig. 18). 
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Stakene ble posisjonsbestemt med GNSS i 2002, 2003, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014 og 
2017 (fig. 17). 

Figur 17 
Omboring og innmåling (GNSS) av staker på Rundvassbreen den 16. juli 2003. Foto: Miriam Jackson. 

Figur 18 
Forlengelse av staker på Rundvassbreen den 26. oktober 2011. Staken på bildet er 3,5 m lang. 
Foto: Hallgeir Elvehøy. 
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 Beregninger 

Massebalansen er beregnet etter det såkalte stratigrafiske systemet (også kalt profil-
metoden), som beskriver balansen mellom to suksessive sommeroverflater (SO, over-
flatens minimum) slik det er beskrevet i Østrem og Brugman (1991). Vinter- og sommer-
balansen er beregnet ved å plotte punktmålinger (vannekvivalenter) i et diagram. Basert 
på middelverdier for hver 50. høydemeter og en visuell tolkning er kurver for vinter- og 
sommerbalanse trukket. Areal-høydefordeling og høyder på punktmålinger i tabellene fra 
årsrapportene var opprinnelig basert på til enhver tid tilgjengelig DTM. I ettertid er dette 
korrigert som beskrevet i kapittel 4.1.4. 

 Kvalitet og feilkilder 

Nøyaktigheten på massebalansemålingene er avhengig av flere faktor. Nøyaktigheten av 
vinterbalansen er hovedsakelig påvirket av nøyaktigheten på punktmålingene 
(sonderinger, kjerneprøver, stakemålinger og tetthetsmålinger), den romlige fordelingen 
og hvor representative målingene er. Variasjon av snødypet er også en viktig faktor som 
påvirker nøyaktigheten. Representativitet og nøyaktighet av målingene er avhengig av 
antall målinger og påliteligheten av hver måling. Generelt bedres nøyaktigheten med 
minkende snødyp, tydelig sommeroverflate og økende antall målepunkt. 

Nøyaktigheten av sommerbalansen er avhengig av antall målestaker samt stakenes 
høydefordeling, representativitet og forfatning. Typiske feilkilder er staker som synker, 
blir skjeve eller smelter ut. Estimering av tettheten til gjenværende snø og av avsmeltet 
gammel firn vil også påvirke nøyaktigheten. 

Nøyaktigheten av årlig balanse er avhengig av alle faktorene som er nevnt ovenfor. 

Slik massebalansen er målt og beregnet er det vanskelig å kvantifisere nøyaktigheten på 
de enkelte faktorene. Bestemmelse av nøyaktigheten er derfor basert på subjektive 
estimater (tab. 9). 

 Homogenisering av måleserien 

Metodikken som er brukt for å beregne massebalansen er i prinsippet lik for begge 
periodene 2002-04 og 2011-17. For årene 2002-04 ble massebalansen beregnet og 
rapportert basert på DTM og isskillet fra 1998 (Engeset, 2005). En ny DTM ble 
konstruert fra kartleggingen i 2011, og for perioden 2011-17 ble massebalansen beregnet 
og rapportert på grunnlag av DTM2011 (Kjøllmoen, 2017). Den hittil siste kartleggingen 
ble gjort høsten 2017. 

Det er valgt å foreta en homogenisering av massebalanseserien basert på den mest 
tidsriktige DTM’en (fig. 19). Det betyr at beregningene for årene 2002-04 fortsatt er 
basert på DTM1998, men med nytt isskille fra DTM2011 som anses mer nøyaktig enn 
isskillet fra DTM1998. For perioden 2011-14 er det ikke foretatt noen endringer, mens 
årene 2015 og 2016 er homogenisert basert på DTM2017 (fig. 19). Isskillene fra 2011 og 
2017 er omtrent identiske, slik at isskillet fra 2011 også er brukt på DTM2017. 

Ved overgang til en ny DTM vil areal-høydefordelingen vanligvis endres noe. For Rund-
vassbreen var endringene til dels store fra 1998 til 2011. I høydeintervallene 1450-1400 
moh. og 1150-1100 moh. minket arealet betydelig, mens arealet økte i høydeintervallet 
1100-1050 moh. En grafisk framstilling av areal-høydefordelingen for Rundvassbreen i 
1998, 2011 og 2017 er vist i figur 20. 



 

 27 

Figur 19 
Den øverste figuren viser kartgrunnlaget som er brukt i den tidligere rapporterte massebalanseserien. 
Den nederste figuren viser kartgrunnlaget som er brukt i den homogeniserte serien. 

Figur 20 
Areal-høydefordelingen for Rundvassbreen i 1998, 2011 og 2017. Areal-høydefordelingen for 1998 skiller 
seg ut fra de to andre årene, spesielt i høydeintervallene mellom 1150 og 1050 moh. 

4.2 Resultater 

 Original måleserie 

Med den originale måleserien menes i denne sammenheng de resultatene som er 
rapportert til SISO Energi i de årlige rapportene (f.eks. Engeset, 2002 og Kjøllmoen, 
2017). I løpet av 10 års målinger ble det målt overskudd bare to ganger på Rundvass-
breen, i 2012 og 2017. De originale måleseriene er vist i tabell 7 og figur 21. 
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Homogenisert måleserie 

Måleseriene for periodene 2002-04 og 2011-17 er homogenisert ved å bruke den mest 
tidsriktige DTM’en sammen med isskillet fra DTM2011 (tab. 7 og fig. 21). De årlige 
tabellene som viser høydefordelt massebalanse er endret slik at areal-høydefordelingen 
samsvarer med gjeldende DTM. Homogenisert massebalanseserie for måleperiodene 
2002-04 og 2011-17 er vist i tabell 7 og figur 21. 

Tabell 7 
Original (venstre) og homogenisert (høyre) massebalanseserie for Rundvassbreen for periodene 2002-
04 og 2011-17. Homogeniseringen omfatter bruk av nytt isskille (fra DTM2011) for årene 2002-2004 og en 
mer gyldig DTM for årene 2015-2017. 

Den homogeniserte massebalansen viser akkumulert underskudd på −2,63 m v.ekv. for 
årene 2002-04 og −4,24 m v.ekv. for perioden 2011-17. Gjennomsnittlig vinter- (Bv), 
sommer- (Bs) og årlig balanse (Ba) for 2002-04 og 2011-17 er 1,85, −2,53 og −0,69 m 
v.ekv. Den homogeniserte måleserien er vist i tabell 7.

Figur 21 
Original og homogenisert massebalanseserie for Rundvassbreen i periodene 2002-04 og 2011-17. 
Homogenisering er gjort for årene 2002-04 og 2015-17. Endringene i vinter- og sommerbalanse for årene 
2015-17 er så små at de knapt er synlige i figuren. 

Som tabell 7 og figur 21 viser utgjør homogeniseringen av årene 2002-04 noe forskjell i 
massebalansen. Den kumulative massebalansen ble redusert med 0,30 m v.ekv., hvorav 
endringer av vinterbalansen utgjorde mesteparten (67 %). Homogeniseringen av årene 
2015-17 viser ubetydelig forskjell i både vinter- og sommerbalansen. Den kumulative 
massebalansen for perioden 2015-17 ble endret med 0,01 m v.ekv. 

Rundvassbreen original måleserie Rundvassbreen homogenisert måleserie
År Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal

2002 2.14 -3.19 -1.06 -1.06 1323 23 1998 11.58 2.01 -3.20 -1.19 -1.19 1335 26 1998 11.71
2003 1.88 -2.95 -1.07 -2.12 1360 28 1998 11.58 1.84 -3.05 -1.21 -2.40 1370 15 1998 11.71
2004 1.95 -2.16 -0.21 -2.33 1260 51 1998 11.58 1.92 -2.15 -0.23 -2.63 1290 41 1998 11.71

2011 1.74 -3.32 -1.58 -1.58 1405 3 2011 10.94 1.74 -3.32 -1.58 -1.58 1405 3 2011 10.94
2012 2.04 -1.40 0.64 -0.94 1180 65 2011 10.94 2.04 -1.40 0.64 -0.94 1180 65 2011 10.94
2013 1.47 -3.90 -2.43 -3.37 >1525 0 2011 10.94 1.47 -3.90 -2.43 -3.37 >1525 0 2011 10.94
2014 1.80 -2.59 -0.79 -4.16 1335 26 2011 10.94 1.80 -2.59 -0.79 -4.16 1335 26 2011 10.94
2015 2.13 -2.15 -0.02 -4.18 1230 58 2011 10.94 2.13 -2.14 -0.02 -4.18 1230 58 2017 10.85
2016 1.52 -2.01 -0.49 -4.67 1265 50 2011 10.94 1.52 -2.01 -0.49 -4.68 1265 50 2017 10.85
2017 2.01 -1.57 0.44 -4.23 1155 69 2011 10.94 2.01 -1.57 0.44 -4.24 1155 69 2017 10.85
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 Kvalitet og feilkilder 

Generelle feilkilder ved massebalansemålinger er beskrevet i kapittel 4.1.3. Å bestemme 
den konkrete nøyaktigheten av målingene på Rundvassbreen er vanskelig, om ikke 
umulig. Noen faktorer kan likevel nevnes. 

I løpet av årene 2002-04 og 2011-17 er det målt snødyp mellom 0,3 og 7,8 m. Gjennom-
snittet for de 10 årene er 4,0 m, og 86 % av alle målingene lå mellom 2 og 6 m. 
Sonderingsforholdene var gode med rimelig sikker påvisning av SO opp til ca. 1350 moh. 
I områdene mellom 1350 moh. og toppen av breen (1527 moh.) var det ofte til dels 
vanskelig å påvise SO. 

Det har vært til dels store variasjoner i målte snødyp i samme år. Størst variasjon ble målt 
i 2003 med snødyp fra 0,4 til 7,8 m. Det kan forklares med den relativt store høyde-
forskjellen (ca. 540 høydemeter) mellom øverste og nederste målepunkt, og topografiske 
forhold på breen som fører til vindtransport av snø. Enkeltmålinger som har avvikt mye 
fra de andre målingene er utelatt fra beregningene, men dette gjelder svært få målinger. 

Overgangen fra målepunkt langs rette profillinjer til målepunkt i rutenett burde ikke 
påvirke resultatet vesentlig. Begge målesystemene ivaretok at det ble gjort målinger over 
hele brefeltet og at antall målepunkt var omtrent likt. Overgang til målepunkt i rutenett er 
gjennomført på flere andre breer i Norge, og hensikten er å oppnå en best mulig romlig 
fordeling av målepunktene. 

Smeltingen har vært målt på 6-8 staker. Vanligvis er det god sammenheng mellom 
smelting og høyde over havet, dvs. minkende smelting med økende høyde. Denne 
sammenhengen finner vi også igjen på Rundvassbreen. Måleresultatene viser imidlertid 
noen avvik på enkelte staker i noen av årene. Det gjelder spesielt stakene 20 og 25, som 
ligger omtrent i samme høyde (ca. 1090 moh.), men likevel viser forskjellig sommer-
balanse (bs) for flere av årene. De årlige forskjellene i bs for de to stakene er ikke 
systematiske, men varierer fra år til år. Forskjellene er spesielt store i årene 2011 og 
2013-17. Dette er vist i tabell 8. Det varierer også hvilken av stakene som har størst bs. 
Dette er vist i figur 22 der kurver og stakeverdier for to av årene, 2011 og 2016, er vist. 
Det er også forskjell i vinterbalanse (bv) på de to stakene, men bv for stake 25 er 
konsekvent større enn bv for stake 20 (tab. 8). Om forskjellene er reelle, eller skyldes 
målefeil, er vanskelig å konkludere, men illustrerer usikkerhet som kan være i enkelt-
målinger. 

 
Tabell 8 
Vinter- og sommerbalanse (m v.ekv.) på stakene 20 og 25, og forskjellen mellom dem (Δ), for seks av 
årene i perioden 2011-17. Stake 20 og 25 ligger omtrent i samme høydenivå (1090 moh.). 

 

År bv 20 bv 25 Δbv bs 20 bs 25 Δbs

2011 0.92 1.21 -0.29 -3.62 -4.27 0.65
2013 0.93 1.40 -0.47 -4.75 -4.41 -0.34
2014 1.21 2.24 -1.03 -2.78 -3.55 0.77
2015 1.13 1.70 -0.57 -2.98 -2.37 -0.61
2016 0.86 1.73 -0.87 -2.98 -2.36 -0.62
2017 1.78 2.30 -0.52 -2.27 -1.96 -0.31
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Figur 22 
Sommerbalansekurver og stakeverdier for årene 
2011 og 2016. Forskjellen i bs for stake 20 (rød) 
og 25 (blå) er omtrent like stor for disse to årene, 
men med motsatte fortegn. 

 
Enkeltstaker som viser signifikante avvik fra de andre stakene er sett bort fra i 
beregningene. Et eksempel på dette er vist i figur 23 der stake 50 avviker så mye fra de 
andre stakene at den er sett bort fra under trekkingen av sommerbalansekurven i 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23 
Sommerbalansekurve og stakeverdier for 2013. I 
dette året avviker stake 50 (rød) forholdsvis mye 
fra de andre stakene. Stake 50 er derfor sett bort 
fra under trekkingen av balansekurven. 
 

Tettheten til gjenværende snø på høsten er ikke målt. Det er imidlertid gjort mange 
tetthetsmålinger på andre breer i Norge over flere år. Tretti-ni målinger fra 11 breer i 
perioden 1962-2015 varierte fra 563 til 640 kg m−3 med middel på 599 kg m−3. Et estimat 
på tettheten til gjenværende snø på 600 kg m−3 er derfor antatt å være tilstrekkelig 
nøyaktig. I år med stor avsmelting kan flere år gammel firn smelte bort. Tettheten til 
denne firnen er vanskelig å estimere. I beregningene er det antatt en tetthetsøkning på 
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0,05 kg m−3 per år. Det betyr at avsmeltet ett år gammel firn er gitt en tetthet på 
650 kg m−3, to år gammel firn 700 kg m−3 osv. 

 Sammenheng mellom årlig balanse og likevektslinjens høyde 

På mange breer er det god sammenheng mellom årlig balanse (Ba) og likevektslinjens 
høyde (ELA). For Rundvassbreen er denne sammenhengen vist i figur 24. 

Som figur 24 viser er det god lineær sammenheng mellom Ba og ELA for Rundvassbreen. 
Ut fra den lineære sammenhengen kan Ba estimeres ut fra ligningen: 

𝐵𝑎 =
(𝐸𝐿𝐴 − 1232)

−107
 

Figur 24 
Sammenhengen mellom likevektslinjens høyde (ELA) og årlig balanse for Rundvassbreen i perioden 
2002-04 og 2011-17. Den lineære trendlinjen er også vist. 

 Simulering av massebalanse 

I Engeset (2002) ble massebalansen på Rundvassbreen simulert for perioden 2002-2050. 
Basert på fire ulike klimascenarier ble midlere årlig balanse for perioden simulert til å bli 
mellom −0,36 og −0,51 m v.ekv. Den midlere årlige balansen for måleperiodene 2002-04 
og 2011-17 ble −0,66 m v.ekv. Det betyr at Rundvassbreen har hatt større underskudd 
enn det scenariene fra 2002 viste. 
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5 Sammenligning av glasiologisk og 
geodetisk massebalanse 

Glasiologisk og geodetisk massebalanse for Rundvassbreen er sammenlignet for perioden 
2012-2017 (høsten 2011 til høsten 2017). Glasiologisk massebalanse er den masse-
balansen som er basert på årlige målinger av vinterens snømengder og sommerens 
smelting. Geodetisk massebalanse er den massebalansen som er basert på høyde- og 
arealendringer mellom to kartlegginger. 

For å kunne sammenligne glasiologisk og geodetisk massebalanse må feil i de ulike 
metodene estimeres og den interne ablasjonen, eller smeltingen, først tallfestes. Intern 
ablasjon ble beregnet ved å bruke metodene som er beskrevet i Oerlemans (2013) og 
Alexander mfl. (2011), og som ble brukt for 10 andre breer i Norge i Andreassen mfl. 
(2016). Intern ablasjon er smelting som skjer inne i, og under breen forårsaket av varme 
som avledes ved at is og smeltevann er i bevegelse nedover breen. 

Intern ablasjon er estimert for hver 50 meter høydeintervall etter formelen 

𝐵 𝑖𝑛𝑡 =
∑ 𝑔 ∗ 𝑝ℎ ∗ 𝑎ℎ ∗ (ℎ − 𝑏𝐿)

𝐴 ∗ 𝐿𝑚
 

 
der 𝑔 er tyngdens akselerasjon, ℎ er middelhøyden for alle høydeintervaller som er brukt i 
glasiologisk massebalanse, 𝑝ℎ er nedbør ved middelhøyden ℎ, 𝑎ℎ er brearealet i høyde-
intervallet ℎ, 𝑏𝐿 er høyden på brefritt terreng ved brefronten, 𝐴 er breens totale areal og 
𝐿𝑚 er smeltevarmen. 

Nedbøren ble definert som en lineær funksjon av høyden. Årsnedbøren på toppen av 
breen ble hentet ut fra www.senorge.no, og gradienten ble bestemt slik at årlig nedbør ble 
1,5 ganger av den målte vinterbalansen. 

Intern ablasjon, B int, ble estimert til 0,03 m v.ekv. år−1 for Rundvassbreen. 

Usikkerheten, σ.B. int, ble antatt å være en tredjedel av estimert intern ablasjon, hvilket 
betyr ±0,01 m v.ekv. år−1. For å sammenligne ble usikkerhet i målingene beregnet iht. 
Zemp mfl. (2013) og Andreassen mfl. (2016). 

Resultater fra glasiologisk og geodetisk massebalanse samt intern ablasjon er vist i tabell 
9. 

Resultatene viser en forskjell mellom glasiologisk og geodetisk massebalanse (Δ) på 
−0,08 m v.ekv. år−1 i perioden 2012-17. 
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Tabell 9 
Sammenligning av glasiologisk og geodetisk massebalanse samt usikkerheter, for Rundvassbreen i 
perioden 2012-2017. Balanseverdiene og usikkerhetene er oppgitt i m v.ekv. år−1. 

B glas er midlere årlig glasiologisk balanse 
σ.glas. punkt er tilfeldig feil i punktverdiene for glasiologisk balanse 
σ.glas. romlig er tilfeldig feil i romlig fordeling for glasiologisk balanse 
σ.glas.ref er tilfeldig feil som følge av arealendring av DTM over tid  
B geod. er midlere årlig geodetisk balanse 
σ.geod. DTM er tilfeldig feil i terrengmodellene 
σ.dc tilfeldig feil i tetthetskonverteringen 
B int er intern ablasjon 
σ.B. int er tilfeldig feil i internablasjonen 
Δ er avviket mellom glasiologisk og geodetisk balanse korrigert for intern ablasjon 

 

For å teste om avviket mellom glasiologisk og geodetisk massebalanse pr. år er 
signifikant forskjellig eller ikke, er det anbefalt å teste en hypotese der også usikkerhetene 
er hensyntatt (Zemp mfl., 2013). Dersom svaret på denne hypotesen er «nei», er det 
anbefalt at den glasiologiske massebalanseserien kalibreres. Hvis svaret er «ja» betyr det 
at glasiologisk balanse ikke er signifikant forskjellig fra geodetisk balanse. Ved testing av 
denne hypotesen for Rundvassbreen ble svaret «ja» (tab. 10), og det betyr at det ikke var 
behov for kalibrering av måleserien for Rundvassbreen. 

Tabell 10 
Sammenligning av glasiologisk og geodetisk massebalanse for Rundvassbreen der også usikkerhetene 
er hensyntatt. 

Δ er avviket (m v.ekv. år−1) mellom glasiologisk og geodetisk balanse korrigert for intern ablasjon 
σ. (dimensjonsløs) er det reduserte avviket etter at usikkerhetene er medregnet 
H0 er hypotesen om at glasiologisk balanse = geodetisk balanse 
β er sannsynligheten for å akseptere H0 selv om resultatene fra begge metodene er forskjellige i 95 % av alle tilfeller 
ε (m v.ekv. år−1) er laveste grense for å påvise avvik 
 

  

Ant. år B glas. σ.glas. σ.glas. σ.glas. B geod. σ.geod. σ.dc B int σ.B. Δ
punkt romlig ref DTM int

Rundvassbreen 6 -0,44 0,14 0,19 0,02 -0,40 0,08 0,02 -0,03 0,01 -0,08

Brefelt

Brefelt Δ σ H0 β ε

Rundvassbreen -0.08 -0.61 yes 91 0.45
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6 Frontendringer 

6.1 Årlige målinger 
Frontendringer på den nordvestlige utløperen Rundvassbreen er målt siden høsten 2011. 
Målingene er en del av det hydrologiske pålegget, og vil fortsette på permanent basis. 

Årlige endringer av brefronten utføres ved lengdemålinger fra faste punkt (varder, fast-
merker el.) i faste retninger mot brefronten. For at målingene skal være sammenlignbare, 
utføres de alltid om høsten. Fra 2011 til 2017 ble brefronten på Rundvassbreen målt fra 
fastmerket «Rund11» (fig. 25). Målingene har vært utført av personell fra NVE og SISO 
Energi, og er gjort i henhold til NVEs retningslinjer. 

Figur 25 
I perioden 2011-2017 ble frontendringene på Rundvassbreen målt fra fastmerket «Rund11». Bildet er tatt 
den 17. august 2016. Fotograf: Miriam Jackson. 

De årlige målingene viser at brefronten smeltet tilbake 140 meter fra høsten 2011 til 
høsten 2017. Det betyr en gjennomsnittlig årlig tilbakegang på 23 meter. I løpet av 
måleperioden på seks år ble det målt tilbakegang i fem av seks år. Resultatene er vist i 
figur 26. 

 

     ● 
Rund11 
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Figur 26 
Årlige frontmålinger på Rundvassbreen fra høsten 2011. Fra høsten 2011 til høsten 2017 trakk 
brefronten seg tilbake med 140 meter. 

6.2 Flybilder og ortofoto 
Frontendringer kan også bestemmes ut fra flybilder og ortofoto. Ved hjelp av kart-
leggingene fra 1961, 1998, 2011 og 2017 er frontendringene i de mellomliggende 
periodene målt langs en rett linje (fig. 27). Resultatene for de tre periodene er vist i tabell 
11. 

Figur 27 
Brekanten på Rundvassbreen bestemt fra kartlegginger i 1961 (rød), 1998 (blå), 2011 (grønn) og 2017 
(svart). Bakgrunnsbildet er ortofoto fra 2011. Endringer av brefronten er målt langs den rette hvite linjen 
som har omtrent samme retning som linjen for de årlige målingene. Fastpunktet (Rund11) for de årlige 
målingene av brefronten er også vist (▲). 
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Brefronten hadde tilbakegang i alle tre periodene. I den første perioden fra 1961 til 1998 
var gjennomsnittlig årlig tilbakegang 6 meter. I de to neste periodene økte den gjennom-
snittlige tilbakegangen først til 17 meter pr. år (1998-2001), og så til 23 meter pr. år 
(2011-2017). For perioden 2011-2017, som er identisk med perioden for de årlige 
målingene, ble tilbakegangen målt til 135 meter. Det er god overensstemmelse med de 
årlige målingene som viste tilbakegang med 140 meter. Kumulativ tilbakegang for hele 
perioden fra 1961 til 2017 er 565 meter, som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig tilbake-
gang på 10 meter. 

Tabell 11 
Periodevise frontendringer på Rundvassbreen basert på kartlegginger fra 1961, 1998, 2011 og 2017. 

 

 

  

Perioden Kumulativ Middel pr. år

1961-1998 -205 -205 -6

1998-2011 -225 -430 -17

2011-2017 -135 -565 -23

1961-2017 -565 -10

Endring (m)
Periode
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7 Jøkulhlaup fra Vatn 1051 
Det første jøkulhlaupet fra Vatn 1051 skjedde 6.-7. september 2001 (Engeset, 2002). Vatn 
1051, som er demmet av Rundvassbreen (fig. 28), hadde smeltet seg vei under breisen og 
flommet inn i kraftverksmagasinet Sisovatn (615-671 moh.). I løpet av halvannet døgn 
steg Sisovatn med 2,5 m og tappingen ble først estimert til ca. 40 mill.m3 vann. Senere er 
vannmengden fra dette jøkulhlaupet beregnet til ca. 35 milll.m3. 

Figur 28 
Fra 6. til 7. september 2001 flommet rundt 35 millioner m3 vann ut fra Vatn 1051, under breisen og ned til 
Sisovatn til høyre i bakgrunnen. Bildet er tatt den 18. september 2001. Foto: Hans Martin Hjemaas. 

I etterkant av det første jøkulhlaupet i 2001 ble NVE kontaktet, og det ble igangsatt ulike 
målinger og undersøkelser for å kunne forutsi eventuelle framtidige jøkulhlaup (Engeset, 
2002). Det ble blant annet beregnet en sammenheng mellom vannstand og vannvolum i 
Vatn 1051, og det ble gjort høydemålinger av isoverflata i området av breen som demmer 
Vatn 1051 (Engeset, 2003). 

7.1 Instrumentering for tidlig varsling 
Våren 2004 ble det satt i gang et arbeid basert på instrumentering for om mulig å kunne 
oppnå tidlig varsling av et framtidig jøkulhlaup (Engeset, 2005). Instrumenteringen besto 
i overvåkning av vannstand og vanntemperatur i breelva nedstrøms brefronten og lytting 
etter rystelser i isen med geofoner. Alle data ble logget og fjernoverført fra en fjellstasjon 
og en brestasjon, begge forsynt med radio- og telefonsamband (fig. 29). I tillegg ble det 
gjort forsøk på å måle vannstanden i Vatn 1051 med en neddykket logger. 
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Figur 29 
Fra fjellstasjonen (til venstre) og brestasjonen (til høyre) ble data samlet inn og fjernoverført via radio- 
og telesamband. Foto: Rune Engeset. 

Instrumenteringen ble ettersett i juli 2005, og det ble da gjort nødvendige utbedringer og 
reparasjoner. I slutten av august 2005 skjedde et nytt jøkulhlaup fra Vatn 1051 (fig. 30). 
Fjernoverføringen fra instrumentene fungerte ikke på dette tidspunktet, så det var ingen 
forhåndsvarsler om at jøkulhlaupet var på gang. Det var likevel flere av instrumentene 
som fortsatt fungerte, og data fra den neddykkede vannstandsloggeren i Vatn 1051 og fra 
en av geofonene ble samlet inn et par dager etter jøkulhlaupet. Datasettet fra geofonen 
viser rystelser i isen i forkant av tappingen, mens datasettet fra vannstandsmålingen viser 
forløpet av jøkulhlaupet (fig. 31). 

Figur 30 
Jøkulhlaupet i 2005 pågikk fra 27. til 29. august. Bildet viser breporten og breelva den 30. august. 
Foto: Hans Martin Hjemaas. 
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Figur 31 
Forløpet av jøkulhlaupet i august 2005. Rystelser i isen målt med geofon er tydelig på ettermiddagen 
den 27. august. Omtrent samtidig begynner tappingen som tiltar betydelig utover natta den 29. august. 

I slutten av september 2005 ble alle synlige instrumenter demontert og fjernet, og 
forsøkene med å oppnå en tidlig varsling av jøkulhlaup ble avsluttet. 

7.2 Jøkulhlaup 2001-2017 
Etter jøkulhlaupene i september 2001 (Engeset, 2002) og august 2005 har det forekommet 
ytterligere seks jøkulhlaup, det siste i september 2016. Jøkulhlaupene har skjedd ved 
ulike vannstander. Ved tappingene i 2001, 2005 og 2014 var magasinet tilnærmet fullt, 
dvs. en vannlinje på ca. 1053 moh. Forut for tappingene i 2010 og 2011 var magasinet 
mindre enn halvfullt med vannlinjer på hhv. ca. 1027 og 1029 moh. Basert på vannstands-
målingene fra 2001 til 2016 tar det nesten tre år å fylle opp Vatn 1051 fra tomt (ca. 1005 
moh.) til fullt (ca. 1053 moh.) magasin. Tabell 12 viser tidspunkt og estimert vannstand 
og vannvolum for hvert jøkulhlaup. 

Tabell 12 
Dato og omtrentlig vannvolum av jøkulhlaupene fra Vatn 1051 fra 2001 til 2016. 

År Dato Vannvolum (mill.m3) Vannstand før jøkulhlaupet (moh.)

2001 5.-7. september ≈35 ≈fullt (1053 moh.)

2005 27.-29. august 35 ≈fullt (1053 moh.)

2007 29. august 20 ≈halvfullt (ca. 1037 moh.)

2009 6.-7. september 20 ≈halvfullt (ca. 1037 moh.)

2010 8.-17. september 11 <halvfullt (ca. 1027 moh.)

2011 22. september 12 <halvfullt (1029 moh.)

2014 11. august 35 ≈fullt (trolig 1053 moh.)

2016 28.-29. september 26 >halvfullt (1041 moh.)
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7.3 Endring av istykkelsen i terskelområdet 
Endringer av istykkelsen på den delen av breen som demmer Vatn 1051, her kalt terskel-
området, er ett av bidragene som regulerer tidspunktet for når et jøkulhlaup skjer. Den 
eldste kjente kartleggingen som inkluderer høydemålinger er fra 1961. Et bilde fra ca. 
1900 viser imidlertid at breen var større, og sannsynligvis tykkere, enn hundre år senere i 
2001 (fig. 32). 

Figur 32 
Vatn 1051 og nedre del av Rundvassbreen med terskelområdet fotografert ca. 1900 (øverst) og 2001. 
Foto: Elkem (1900) og Hans Martin Hjemaas (2001). 

Kartlegginger og målinger fra 1961 til 2017 viser at istykkelsen i terskelområdet har 
minket betydelig i denne perioden. Figur 33 viser høydeendringer for periodene 1961-
1998, 1998-2002, 2002-2011 og 2011-2017. 
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Figur 33 
Endringer av 
istykkelsen i 
periodene 1961-1998 
(øverst), 1998-2002 
(nest øverst), 2002-
2011 (nest nederst) 
og 2011-2017 
(nederst). 
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Høydeendringene er basert på kartlegginger fra flyfoto i 1961 og 1998, kartlegging fra 
LIDAR i 2011 og 2017, og GNSS-målinger i 2002. 

Som figur 33 viser sank overflatehøyden i terskelområdet i alle fire periodene. Den 
største endringen skjedde i perioden 2002-2011 da isen ble gjennomsnittlig 14 m tynnere. 
I de andre periodene har overflatehøyden sunket stort sett mellom 5 og 10 m. Endringene 
langs en øst-vestgående profillinje i terskelområdet (fig. 33) er analysert for de fire 
periodene. Resultatene er vist i figur 34. 

Figur 34 
Isoverflatens høyde for årene 1961, 1998, 2002, 2011 og 2017 langs en profillinje i terskelområdet 
(øverst). Endring av istykkelsen langs den samme profillinjen i de mellomliggende periodene med total 
endring for perioden (midten) og gjennomsnittlig årlig endring (nederst). 
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Fra 1961 til 2017 har istykkelsen langs profillinjen minket mellom 34 og 47 meter med 
gjennomsnitt på 37 meter. Endringene er størst i østenden av profilet, dvs. nærmest 
vannet. I samsvar med figur 33 viser også det midterste diagrammet i figur 34 at den 
største endringen skjedde i perioden 2002-2011. Ser vi på gjennomsnittlige årlige 
endringer i nederste diagram i figur 34, er periodene 1998-2002 og 2002-2011 omtrent 
like med gjennomsnittlig årlig minking langs profillinjen på 1,6 meter. Tilsvarende tall 
for den siste perioden, 2011-2017, var 1,1 meter. I den første lange perioden fra 1961 til 
1998 minket istykkelsen langs profillinjen med gjennomsnittlig 0,3 m pr. år. For hele 
perioden 1961-2017 har isen langs profillinjen blitt gjennomsnittlig 0,7 m tynnere pr. år. 

Tendensen med stadig mindre istykkelse i terskelområdet er tydelig for hele perioden 
1961-2017. En fortsatt framtidig reduksjon av istykkelsen vil svekke isens evne til å 
fungere som demning mot Vatn 1051, og framtidige jøkulhlaup kan forekomme ved 
stadig lavere vannstandsnivå. 
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8 Brebevegelse 
I løpet av perioden 2002-2017 ble målestakene posisjonsbestemt med GNSS i 2002, 2003 
(fig. 17), 2004, 2011, 2012, 2014 og 2017. På bakgrunn av disse målingene er breens 
overflatebevegelse beregnet for 12 staker på Rundvassbreen. Størst bevegelse ble målt på 
stake 10 med et gjennomsnitt på 20 m pr. år for perioden juli 2002 - oktober 2004. For 
øvrig ble det målt hastigheter mellom 6 og 17 m pr. år. Resultatene er vist i tabell 13 og 
figur 35. Hastighetene er middelverdier beregnet over perioder fra noen måneder til flere 
år. På fire av stakene er det beregnet hastighet for to perioder. Datamaterialet gir ingen 
indikasjon på signifikante sesongvariasjoner eller entydige hastighetsendringer over tid. 

Tabell 13 
Hastigheter målt på 
staker på Rundvass-
breen i periodene 2002-
2004 og 2011-2017. For 
stake nr. 20, 30, 50 og 
60 er det beregnet 
hastighet for to 
perioder. Hastighetene 
er forholdsvis like for 
de to periodene med 
unntak av stake 50 der 
hastigheten sank fra 
17 m pr år (2002-03) til 
13 m pr år (2011-17). 

Figur 35 
Breens overflate-
hastighet og 
bevegelsesretning målt 
på staker i periodene 
2002-2004 og 2011-2017. 
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Rundvassbreen

Stake nr. Periode Antall døgn Øst Nord Bevegelse Retning
(meter pr år) (grader)

10 2002-2004 810 544 888 7 466 438 20 300

20 2002-2004 810 545 483 7 465 815 12 334

20 2011-2017 2330 545 383 7 465 923 11 319

25 2011-2017 2330 546 172 7 466 129 6 12

30 2002-2004 1241 546 624 7 464 970 10 356

30 2011-2017 2330 546 638 7 465 112 10 349

40 2002-2003 495 545 667 7 464 112 14 12

50 2002-2003 495 545 058 7 463 148 17 55

50 2011-2017 2330 544 942 7 463 216 13 51

60 2002-2003 553 543 797 7 462 696 7 67

60 2011-2012 502 543 728 7 462 498 9 49

70 *2002-2017 307 542 738 7 460 818 9 58

*Gjennomsnitt av korte perioder målt fra mai til september i 2002, 2003 og 2017
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9 Videre arbeid 
I henhold til det hydrologiske pålegget fra 2010 er det noen breundersøkelser som skal 
videreføres. 

9.1 Volumendringer og dreneringsgrenser 
Volumendringer skal beregnes for alle Blåmannsisens delfelt innenfor SISO Energi AS 
sitt reguleringsområde for hvert 10. år. Samtidig skal feltgrensene kontrolleres og 
eventuelt revideres. Den forrige perioden for beregning av volumendring var 2011-2017, 
og den neste blir 2017-2027. Beregning av volumendringer og kontroll av feltgrenser er 
basert på sammenligning av terrengmodeller (DTM). Det betyr en ny kartlegging med 
LIDAR og flyfoto i 2027. 

9.2 Jøkulhlaup fra Øvre Messingmalmvatn (Vatn 
1051) 

Breens overflatehøyde i området som demmer Vatn 1051 (terskelområdet) og vann-
standen i Vatn 1051 skal måles hvert år, fortrinnsvis på høsten. I tillegg skal vannstanden 
i Vatn 1051 måles inn etter eventuelle jøkulhlaup. Dette er målinger som skal foregå 
inntil risikoen for jøkulhlaup er minimal. 

9.3 Frontposisjonendringer 
Frontendringer på Rundvassbreen skal måles hver høst. Målingene er permanent. 
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10 Konklusjon 

10.1 Kartlegging av brefeltene 
Samtlige brefelt som ligger innenfor SISO Energis reguleringsområde på Blåmannsisen 
ble kartlagt i 1961 og 2011, mens kartlegginger fra 1998 og 2017 dekker kun Rundvass-
breen. Brefeltene som ble kartlagt i 1961 og 2017 er inndelt i fire delfelt der Rundvass-
breen utgjør mesteparten av det ene delfeltet. En nøyaktig areal- og høydefordeling er 
beregnet for hvert av årene innenfor hvert brefelt. 

Delfeltene I, II og IV minket i areal i perioden 1961-2011, mens delfelt III hadde en liten 
økning som følge av at bretunga hadde framstøt i denne perioden. Totalt sett minket 
arealet av hele Blåmannsisen fra 87,8 km2 i 1961 til 80,3 km2 i 2011. 

10.2 Volumendringer og geodetisk massebalanse 
På bakgrunn av kartleggingene i 2011 og 2017 er det beregnet volumendring og geodetisk 
massebalanse for Rundvassbreen i den mellomliggende perioden. Beregningene viser en 
geodetisk massebalanse på –2,4 m vannekvivalenter for denne perioden. Årlig gjennom-
snitt for de seks årene blir −0,40 m v.ekv. 

10.3 Glasiologisk massebalanse 
Glasiologisk massebalanse er målt og beregnet på Rundvassbreen i årene 2002-04 og 
2011-17. Måleserien er homogenisert ved å bruke nytt isskille for årene 2002-04 og ved å 
bruke en nyere DTM for årene 2015-17. Kumulativ massebalanse for periodene 2002-04 
og 2011-17 ble hhv. −2,6 m v.ekv. og −4,2 m v.ekv. Midlere vinter- og sommerbalanse 
for alle ti årene ble 1,9 m v.ekv. og −2,5 m v.ekv. 

10.4 Sammenligning av glasiologisk og 
geodetisk massebalanse 

Den homogeniserte glasiologiske måleserien fra 2012 til 2017 er sammenlignet med 
geodetisk massebalanse for samme periode. Forskjellen mellom glasiologisk og geodetisk 
massebalanse ble beregnet til 0,08 m v.ekv. år−1. Denne forskjellen er så liten at det ikke 
er nødvendig å kalibrere måleserien. 

10.5 Frontendringer 
Årlige frontendringer er målt på Rundvassbreen siden høsten 2011. Målingene viser at 
brefronten har smeltet tilbake 140 meter fra høsten 2011 til høsten 2017, hvilket betyr en 
midlere årlig tilbakegang på 23 meter. En sammenligning av flybilder fra 1961 og 2017 
viser en tilbakegang på ca. 565 meter i perioden på 56 år, hvilket betyr en midlere årlig 
tilbakegang på 10 meter. 

10.6 Jøkulhlaup fra Vatn 1051 
Den 6. og 7. september 2001 skjedde det første kjente jøkulhlaupet fra det bredemte 
vannet Vatn 1051. Vannmengden som ble tappet ut av den bredemte sjøen ble beregnet til 
35 millioner m3, og jøkulhlaupet førte til at vannstanden i kraftverksmagasinet Sisovatn 
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steg 2,5 meter. Senere har ytterligere sju jøkulhlaup forekommet, det siste i slutten av 
september 2016. Vannmengden fra tappingene har variert fra 11 til 35 millioner m3. 

10.7 Brebevegelse 
Brebevegelsen er målt og beregnet på 12 staker på Rundvassbreen i perioden fra 2002 til 
2017. Midlere årshastighet varierte fra 6 til 20 m pr. år. 
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