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FORORD 

Hydrologisk avdelings glasio-hydrologiske undersøkelser ble i 1966 fort

satt etter samme retningslinjer som før. (Se tidligere års rapporter, Pytte 

og østrem, 1965 og Pytte og Liestøi, 1966). 

Målinger er foretatt på de samme 9 breer som i 1965, på Alfotbreen, Folge

fonni, Hardangerjøkulen, Nigardsbreen, Hellstugubreen og Gr!subreen i 

Sør-Norge, samt Blåisen, Storsteinsfjellbreen og Cainhavarre i Nord-Norge. 

For å få et bredere grunnlag for vurdering av de glasiohydrologiske forhold 

på Jostedalsbreen ble supplerende målinger i år igangsatt på Tunsbergdals

breen. 

Materialhusholdningen er målt alle steder, dessuten er det på Alfotbreen, 

Folgefonni, Hardangerjøkulen, Nigardsbreen og Storsteinsfjellbreen foretatt 

en del meteorologiske observasjoner og detaljerte ablasjonsmålinger. For 

å gjennomføre dette programmet har sommerassistenter vært stasjonert på 

noen av breene i ablasjonssesongen. 

Undersøkelsene på Folgefonni, Tunsbergdalsbreen, Hardangerjøkulen og i 

Nord-Norge utføres som oppdrag for Statskraftverkene, undersøkelsene på 

Nigardsbreen belastes Vassdragsvesenets konto for "Innkjøp av vassfall" 

mens de øvrige målingene er et ledd i Hydrologisk avdelings generelle under

søkeiser. 

Bortsett fra målingene på Hardangerjøkulen er arbeidet utført av Hydrologisk 

avdelings brekontor. På grunn av for liten kapasitet ved brekontoret ble 

undersøkelsene på Hardangerjøkulen i 1963 satt bort til Norsk Polarinstitutt 

ved glasiolog O. Liestøl. Avsnittet om Hardangerjøkulen er derfor også 

i år utarbeidet av·ham. 

Oslo i mars 1967 

Randi Pytte 
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METODIKK 

Undersøkelser av materialhusholdningen. 

På tilsvarende måte som tidligere år er materialhusholdningen beregnet på 

grunnlag av målinger av akkumulasjon og ablasjon (Pytte og østrem 1965, 

s.4-6). Akkumulasjonen er funnet ved måling av snødyp (sonderinger) i en 

rekke punkter langs utvalgte sonderingsprofiler og prØver av snØtettheten i 

enkelte punkt. Denne hovedakkumulasjonsmålingen kan ikke alltid foretas 

ved tidspunktet for maksimal akkumulasjon, som regel foretas den noe 

tidligere. Men akkumulasjonsØkningen fram til akkumulasjonssesongens 

slutt er allikevel medtatt, da man ved en spesiell teknikk har kunnet måle den 

direkte for de aller fleste breers vedkommende. I enkelte tilfeller,· når det 

ikke har vært mulig å nå frem til breen i rett tid, har det vært nØdvendig å 

beregne hele tilleggsakkumulasjonen eller en del av den. Dette er gjort på 

grunnlag av observasjoner fra nærliggende meteorologiske stasjoner. Kart 

som viser beliggenheten av staker, sjakter og sonderingsprofiler, samt kart 

som viser totalakkumulasjonen er gjengitt for hver enkelt bre. Total og 

midlere akkumulasjon (henholdsvis C og c) er beregnet for hvert 50 m-høyde

intervall på grunnlag av planimetrering av akkumulasjonskartene. 

Ablasjonen er bestemt ved gjentatte stakemålinger og tetthetsmålinger av 

snØ og firn i hele ablasjonssesongen. Siste ablasjonsmåling er normalt 

utført etter at neste års akkumulasjon har begynt. Det er ved ablasjons

beregningen tatt hensyn til gjenfrysing av smeltevann i firnområdet. På 

grunnlag av sommerens målinger er det så utarbeidet ablasj~nskart for hver 

enkelt bre. Disse er brukt ved beregning av total og midlere ablasjon (A og a) 

Ablasjonskartene er ikke gjengitt her. 

på de fleste breer faller en del av sommernedbøren som snø. Direkte 

måling av sommerakkumulasjonen krever at observatører er på stedet hele 

ablasjonssesongen. En slik måling er likevel meget vanskelig å gjennomfØre 

med tilfreds stillende nøyaktighet, dels fordi det foregår så raske skiftninger 

fra. akkumulasjon til ablasjon at man vanskelig kan være på plas s i rett tid, 

og dels fordi sommerakkumulasjonen vanligvis fordeler seg meget ujevnt. 

På grunn av mangelfulle målinger har sommerakkumulasjonen i de fleste til

feller måttet beregnes, men dette er bare gjort når det foreligger meteoro

logiske observasjoner fra stedet, d. v. s. bare for et fåtall breer. 

Forskjellen mellom akkumulasjon og ablasjon gir breens materialbalanse 
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(budsjett, B). Denne blir positiv eller negativ etter som breens totale masse 

har økt eller minket i løpet av det glasiologiske året. De kvantitative resul

tatene for hver enkelt bre er satt opp i en tabell og dessuten illustrert i et 

diagram. Her vises variasjonen med høyden over havet av akkumulasjon, 

ablasjon og materialbalanse (budsjett), samt breens arealfordeling og den 

totale materialbalans en. 

Sommerakkumulasjonen er normalt ikke medtatt i resultatene for breens 

materialomsetning, men er spesielt angitt i de tilfeller det foreligger opp

lysninger om den. Sommerakkumulasjonen gir imidlertid et like stort tillegg 

både i akkumulasjon og ablasjon, og har derfor ingen betydning for breens 

totale budsjett. 

Målt ablasjon ved de enkelte staker er plottet inn på diagrammet for masse

balansen. Det kan være relativt store variasjoner i ablasjonen ved forskjellige 

staker i samme hØyde over havet. Dette skyldes først og fremst lokale 

variasjoner i breoverflatens beskaffenhet. Alle punkter i diagrammet 

representerer ikke like store arealer og skal derfor ha forskjellig vekt. 

Dette er tatt bensyn Lil ved at total rtblasjon Cl' [unnet vc~d planin'1ctrcring av 

ablasjonskartcne. Dl' enkelte obs e t'vasjoner s repres entaL ivi1ct bl il' derved 

tilgode sett. 

Budsjettkurven viser hvilke niviLcr av breen son1 l1ar v,Y'rL utsatt for en netto 

minskning og i hvilke niv/Ler bremas s en har 0kt. Likevektslinjen er den 

linje SOlli forbinder de punkter hvor årc'ts akkmliulasjon akkurat har smeltet 

bort. Dens gjennomsnittlige hØyde fremkommer på diagramn1et der budsjett

kurven krysser y-aksen. 

Meteorologiske og hydrologiske observasjoner og beregninger 

På liknende måte som tidligere år er det i 1966 foretatt meteorologiske 

observasjoner på Alfotbreen, Folgefonni, Nigardsbreen, HardangerjØkulen 

og Storsteil'sfjellbrec'n i størstedelen av ablasjonssesongcn. på Hardanger

jøkulen er de lTH·tt.:orologiske observasjonene av noe mere omfattende art enn 

de øvrige, 0!2, resultatene derfra vil bli publisert på annen måte. 

På Alfotbrcen, Folgefonni, Nigardsbreen og Storstf'insfjellbreen ble vindretning 

og -styrke, lufttelnperatur og nedbør observert ved observasjonshyttene ca. 

2 ganger daglig og dØgnlige rniddclverdier utregnet. Disse er satt opp i et 

diagram. Der hvor det fore·ligger avløpsmålinger er døgnavlØppt også innført 
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i diagrammet. I en del tilfeller er temperatur - og nedbØrfordelingen i 

feltene undersØkt nærmere. 

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

Vindens retning og styrke ble observert ved observasjonstidene. Hver 

stasjon var utstyrt med anernorneter, sorn gikk kontinuerlig, og midlere 

dØgnlig vindstyrke (målt fra kl. 07 samme dag til kl. 07 neste dag) er beregnet. 

Lufttemperaturen er registrert av termografer som sto i ventilerte 

instrumenthytter (200 cm over bakken). Alle steder ble temperaturen regi

strert ved obs ervasjonshytta, og i noen tilfelle også på andre steder i feltene. 

Termografene ved observasjonshyttene ble tids - og temperaturkorrigert ca. 

2 ganger i døgnet, de øvrige ca. hver 5. dag. 

Ved observasjonshytta hadde man nedbØrrnålere av samme type som brukes 

av Meteorologisk Institutt. NedbØrfordelingen ble undersøkt ved at en rekke 

mindre nedbørrnålere ble satt opp omkring i feltene. Man brukte vesentlig 

målere av typen ftpluvius ft (Pytte og østrem 1965, s.50), disse må tømmes 

når det har falt 40-60 mm nedbør for å gi pålitelig resultat. På Alfotbreen 

kan dØgnnedbØren ofte være mere enn dobbelt så stor, og man forsøkte derfor 

å lage noen nedbørrnålere som kunne ta større nedbørhØyder til bruk på de 

mest nedbørrike stedene. Nedbøren skulle måles med pas s ende mellomrom, 

og om mulig slik at total nedbør i avgrensete nedbørperioder kunne bestemmes. 

Det var likevel ikke til å unngå at det ble brudd i måleseriene for noen av 

målerne. Dette skyldes av og til at nedbøren falt i form av snØ, men i de 

fleste tilfeller at måleren rente over eller blåste overende. 

Ved bearbeidingen av nedbØrmålingene er observasjonstiden delt opp i 

perioder og nedbØrmengden i hver periode er sammenliknet med den tilsvarende 

på nærliggende meteorologiske stasjoner. Der hvor enkelte målinger mangler, 

er nedbØren beregnet når den manglende nedbør utgjør en mindre del av total

nedbøren i perioden. 

MiddelnedbØren er funnet ved planimetrering av nedbørkart, og man har 

forsøkt å finne en sammenheng mellom middelnedbøren i de enkelte felter og 

nedbøren på en eller flere nærliggende meteorologiske stasjoner. 

I de observasjonsfeltene hvor avløpet registreres er døgnavløpet beregnet. 

Av observasjonsdiagrammene ser man at det er en sammenheng mellom 

de observerte meteorologiske faktorer og avløpet. Sammenhengen er ikke 

like tydelig overalt, og hver av de meteorologiske faktorer har forskjellig 

betydning for avløpet i forskjellige felter. 
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For å få et tallmessig uttrykk for korrelasjonen mellom avløpet og de 

meteorologiske variable og den relative betydningen av hver av de meteoro

logiske faktorer, er det maskinelt foretatt trinnvis regresjonsanalyse på 

det foreliggende observasjonsmaterialet (Wøien 1966). Man har da antatt en 

lineær sammenheng mellom avløpet og hver av de meteorologiske variable. 

ALFOTBREEN 

På Alfotbreen ble en fullstendig undersøkelse av materialhusholdningen utført. 

Dessuten ble det fra 4. juni til 6. september foretatt daglige observasjoner av 

temperatur, nedbør, skydekke og vindforhold ved observasjonshytta, og 

ablasjonen ble målt ca. hver 4. dag. AvlØpet er registrert av limnigrafen i 

Breelven, ca. 2 km nedenfor breen, og nedbørfordelingen i nedslagsfeltet er 

undersøkt. 

Materialhusholdningen 

Akkumulasjon. Akkumulasjonen hadde såvidt begynt da breen ble besøkt 

22. oktober 1965 (fig. l). 19 staker var da intakt, og dessuten 2 tretårn 

4-5 m hØyde (ved stake 29 og stake 37, se fig. 2). Ved måling på breen 

8. - 12. desember ble 17 staker og begge tårnene funnet, og snØdypet varierte 

mellom 60 cm og 180 cm. Det viste seg at det på breens Øvre del var dannet 

et islag m3.n bare få steder kunne slå sonden gjennom, og ved senere 

sonderinger har man måttet ta hensyn til dette. Akkumulasjonen i dette om

råde ble kontrollert med stakernålinger og ved graving av sjakt. SnØprØver 

ved stake 26 ga en midlere snøtetthet på O, 37 gl cm3 og akkumulasjonen er 

beregnet til 0,53 m vann jevnt fordelt over hele breen. Ved neste besøk på 

breen, Il. april, fant man bare 2 staker og det nedre tårnet. Dette var såvidt 

synlig. Sondering var mulig over hele breen, men på breens Øvre del 

sonderte man mot det islag som ble funnet i desember, og tilsvarende korrek

sjoner er utført. Det ble foretatt ca. 65 sonderinger langs 14 km sondering

profiler (fig. 3). 

Målingene den 4. juni viste at smeltingen da hadde begynt over stør stedelen 

av breen. Temperaturobservasjoner fra FØrde i Sunfjord tyder på at det 

fram til lO. mai var kaldt over hele breområdet og at all nedbør inntil denne 

tid må ha falt som snø. I siste del av mai og fram til 6. juni var det varierende 
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Bilde t vi s er en del av Alfotbreen 22. oktober 1966. Akkumula
sjonss esongen 1966 hadde da akkurat begynt. Begrensningen 
for d e n del av breen hvor det foretas under s økels er er skis s ert 
Inn. 

A part of Alfotbreen October 22. 1966 just after the a ccumulation 
s ea son 19 66 had started. The limit of the area of g laciological 
m e asur ements is indicated. 

Fordi stakene på Alfotbreen er veldig utsatt i akkumulasjons
s esongen ble 2 tretårn, som man håpet ville tåle påkjenningene 
b edre , satt ut i 1965. Tårnene sto, men var Ødelagt etter en 
sesong. 

Most of the stakes on the upper part of Alfotbreen have previous 
been broken down during the accumulation season. This year two 
wooden towers, which one hoped would stand upright during the 
whole accumulation season, were placed on the glae ier. The 
tower s on ly lasted one winter. 
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ÅLFOTBREEN 1966 
Position of stakes. pits and sounding profiles 

ALFOTBREEN 1966 
Accumulation 
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logiske observasjoner fra F~6rde. TilleggsakkumuLlS.i 
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Total akkumulasjon er bercl?;nei til 11,8. l 

akkumulasjon på 2.47 m VaLl1 (78 1/s kITle). 
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Alfotbreen 1966 
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Diagrammet viser variasjonene med hØyden Over havet av akkumula
sjonen, ablasjonen og budsjettet. 

The diagram shows the accumulation, ablation and budget In 

relation to the elevation. 

ALFOTBREEN 1966 

HØyde Areal Akkumulasjon Ablasjon Budsjett 

intervall S C c A a B b 

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

850- 900 0.020 0.043 2.15 68 0.135 6.75 214 -0.092 -4.60 

900- 95 O 0.093 0.193 2.08 66 0.581 6.25 198 -0.388 -4.17 

950-1000 0.152 0.3 O 9 l. 91 60 0.947 5.85 185 -0.638 -3.94 

1000-1050 0.30 9 0.602 l. 95 62 l. 598 5.17 164 -0.996 -3.22 

1050-1100 0.403 0.875 2.17 69 1. 924 4.77 151 -l. 049 -2.60 

1100-1150 0.496 1.105 2.23 71 2.238 4.51 143 -1.133 -2.28 

1150-1200 0.510 l. 233 2.42 77 2.168 4.25 135 -0.935 -1. 83 

1200-1250 0.642 l. 676 2.61 83 2.562 3.99 127 -0.886 -l. 38 

1250-1300 0.841 2.278 2.71 86 3.093 3.68 117 -0.815 -0.97 

1300-1350 l. O 2 O 2.76 O 2.71 86 3.315 3.25 103 -0.555 -0.54 

1350-1400 0.259 0.693 2.68 85 0.842 3.25 103 -O. 149 -0.57 

850-1400 4.755 Il. 767 2.47 78 19.403 4.08 129 -7.636 -1. 61 

l/s km 

-146 

-132 

-125 

-102 

- 82 

- 72 

- 58 

- 44 

- 31 

- 17 

- 18 

- 51 

2 
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Ablasjon. I begynnelsen av ablasjonssesongen ble det satt ut erstatnings

staker for de staker som ikke var synlige. Etter hVErt som de gamle 

stakene korn fram ble målingene korrelert med og senere overført til disse. 

Alle stakene ble målt ca. hver 4. dag og en stake (nr. 75) hver dag. Bare 

helt ubetydelige deler av sommernedbøren falt som snø. 

De regelmessige målingene ble avsluttet i begynnelsen av september, og en 

siste stakeavlesning for beregning av total ablasjon ble foretatt 18. november. 

Neste års akkumulasjon hadde da begynt over hele breen. 

Total ablasjon var 19,4· l 06m3 vann som tilsvarer en midlere ablasjon på 

4,08 m vann (129 lis km1). Ablasjonen var dette året nærmere 7 m vann på 

breens nedre deler (850 m o. h. ) og avtok med stigende hØyde Over havet til 

ca. 3 m vann på toppen av breen (fig. 5). 

Materialbalanse. I 1966 smeltet all årets akkumulasjon vekk over hele 

breen, og likevektslinjen lå således hØyere enn toppen av breen. Ved 

ekstrapolasjon av budsjettkurven finner man en teoretisk likevektslinje på 

ca. 1500 rn o. h. 

I alt minket breens masse med 7,6· l O 6m3 vann (51 1/s km1). Tabellen s.9 

viser de kvantitative resultatene av årets målinger. Variasjonen med hØyden 

over havet av ablasjon, akkumulasjon og materialbalanse er illustrert i fig. 5. 

Meteorologiske og hydrologiske observasjoner og beregninger 

Sky- og vindforhold. T il tros s for de gode værforhold sorrnneren 1966 var 

det på Alfotbreen relativt mye skyet vær. Skydekket ble observert 99 dager 

(2/6-7/9), og av disse var det helt overskyet 30 dager og helt klart bare 

6 dager. 32 dager var det halvskyet eller klarere. Midlere skydekke i 

perioden var 6,6, 

StØrstedelen av tiden blåste vinden fra sørlig kant, og vinddreining mot vest 

til nord var langt hyppig<:re enn over øst og rnot nord. Vindretningen 

(observert ved observasjun:;;}]ytta) ser d ti} ei være sterkt topografisk betinget. 

Midlere vindstyrke er a'V er rned anem.ometer beregnet 

for hvert døgn. e'g :r sultatet vi6es i observasjonsdiagrammet (fig. 6). 

Middelvindhastigheten fcr ett døgn var lerte mellom l, 5 m/ s og 14, 9 m.! s, 

men lå størstedelen av tiden nlcllom. 3 Dl/ S og 6 rn/s. 
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ALFOTBREEN 1966 

rn,s Daily moan wind volocity 
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Diagrammet viser resultatene av de daglige meteorologiske 
observasjonene ved observasjonshytta og beregnet dØngavløp ved 
limnigrafen i Breelva. 

The diagram illustrates the results of the meteorological and 
hydrological observations at Alfotbreen 1966. 
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Fig. 7 NedbØrmåler s om var i 
bruk på Alfotbreen 1966. 

Precipitation gauge used 
on Alfotbreen 1966. 

Tempel:ctturfurhold. Lufjt('1l1j)eraturen ble sonl i 19()5 rl',L;istrert Vl'cJ obscrva-

sjonshytta, S!K() m o. h. Ui~. t,). lIylyestl' clylgnmidclcHempcratur, +14,70C, 

ble mrd! 17. juni og L-!\'('Sll' d~i,gnl11idcl('lt\'mp('r~t1llr, 11, oOe, hIl' miUt 3. juni. 

Månedsn1idcll'ltl'lnpl'r~tt\lr(,1l [or juni (L - " O.), j\llj Og august var henholclsvis 

5,90e, 6,40e og (" 00e:. Tl'111!)('}'cJ1ur,L;l'ddil'!Jt"n 111('110rn den]]e stasjoncn og 

Meteorologisk Institutt' s to klirnastasjUlll'r Nordfjordeid og FØrde var henholds

vis O, 78 o e/1 00 m og 0, 66°C/1 00 m i juni, O, 7Boe/l 00 m og O, 72°e/l 00 m 

i juli og O, 650 e/l 00 m og O, 67 0 e/l 00 m i al.l!!Ust. 

Nedbørforhold. DØgnlig ncdbyJr ved observasjonsbytta ble målt i en standard-

måler (fig. 6), og clessut,'tl var nedbørmålere plassert 20 forskjellige steder i 

nedslagsfeltet til limnigr2fcn, hvorav 10 steder på breen. Tidligere har 

man brukt målere av typen !lPluvius l1 (Pytte og østrem 1965, s.50), men 

på grunn av (kn stOt<-, !h".H)()rell i ornri'tckt ble det laget spesielle nedbØr-

målere (fip. 7') , ro , dl' Sleder IYlan i 1965 hadde observert 

mest nedbør. 

Tiden 10. juni til ;::'). al.,;ll:c, k"i} dvele',s opp i '3 furskjellige ncdbørpcriodcr: 

l) 14. -15. juni, 

6) 23. -28. juli, 

2) 2 L ,) 1 2' J' ) ~."-j'JU"l, 4) 3. - 6. juli, 5) 9. -17. juli, 

;'.\1· ',:'1;L'U:=1L, 8) 6.-12. august og 9) 14. -24. august. 

Målingene er :fullstc;l}c;i!J ll(,k hl at nec1bØrfordclingcn har kunnet settes opp 
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Fig. 8 Kart som Vlser beliggenheten av nedbørrnålere på Alfotbreen 
1966, samt de målte nedbørhØyder i 9 tidsperioder i løpet av 
somrneren. 

Map showing the approximate location of precipitation gauges on 
Alfotbreen 1966. The observed precipitation for 9 periods is 
shown for each gauge. 

direkte uten beregninger av betydning i alle perioder unntatt periode 3. 

Det var n,6dvendig il foreta ganske omfattende beregninger av nedbøren på 

breen i denne perioden, p. g. a. veltede målere, men perioden er likevel 

tatt med da man på denne rnåten får et fullstendig bilde av nedbyjren i tiden 

fra 10. juni Ul 25. augusL I tiden mellom de angitte perioder var det ikke 

nedbør. F'ig. 8 vis er nedbØr høyden på målestedene i de enkelte periodene. 
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o 
Part of ALFOTBREEN 1966 

1200 

cm 

c::J 4- 6 Preci pitation 
D 6-9 
O 9-12 during 

1100 

J uly 1.- Jul y 3. 

o 1 km 
, Ekv.\OOm 

cm 

O 40-60 
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\200 
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Precipi tati on 
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August 25. 

o lkm 
I I ----.J 

Ekv.l00m 

cm 

CJ 4-6 Precipitation 
ill 6-8 
[:ill 8-10 during 

Ilooml0-12 July3-July6 U 12- 14 . . 

øverst visc'~; n, dbØrfordelingen for feltet ved Alfotbreen i tiden 
10. juni-ZS. illl iist, nederst er nedbørfordelingen i to utvalgte 
periocl(;L' L:j n~:itt. 

The patte rn ot pr, " 
of obs(;l'var,lr; l 'i 

ita1 ion on Alfotbreen during the whole time 
C, and in two selected periods. 

For alle perioder er det l.1tarbeidct separate nedbørkart (fig. 9 viser et par 

eksempler). Nedbørforclclingen er temmelig ensartet fra periode til periode, 

og viser dessuten god overensstemmelse llled de fordelinger som ble funnet 
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i 1965. Stort sett øker nedbØren med stigende høyde over havet, den når 

et maksimum omtrent midt på breen (ca. 1200 m o. h.), og synker så noe mot 

toppen. Det kan se ut som nedbØren generelt er større på bre enn på land, 

men dette skyldes nok delvis at breen dekker den hØyestliggende del av 

feltet. 

MiddelnedbØren (p) i hver av periodene er funnet ved planimetrering av ned

børkartene. Middelnedbøren i feltet er så sammenliknet med nedbøren målt 

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

middelverdien for disse 3 stasjonene (P'=+ (FD + Ps + PA)' 

Per P PD P Ps P PA P p' P - -
mm mm PD mm Ps mm PA mm p' 

l 38. 6 12.8 3. O 17.3 2.3 13.8 2.8 14.6 2. 6 

2 17.3 11.3 1.5 9.2 1.9 15.8 1.1 12.1 1.4 

3 190.5 37. O 5. 2 57.7 3. 3 14.8 12.9 36.5 5. 2 

4 9 O. 5 8. 9 10. 2 24. 2 3. 7 9. 7 9.3 14.3 6.3 

5 77. 2 24. 3 3. 2 39. 5 2. O 44.9 1.7 36. 2 2.1 

6 188.7 91. 6 2.1 8 0.3 2.3 87.4 2. 2 86.4 2.2 

7 42. O 30.8 1.4 16.5 2. 5 19.9 2.1 22.4 1.9 

8 35.5 18.8 1.9 38.1 0.9 23. 2 1.5 26.7 1.3 
a 139.1 51. 9 2. 7 5 O. 2 2.8 41. 3 3.4 47.8 2.9 v 

lVI idd el verd i 2. 8 2. 5 3. O 2.8 

Stand.avvik 1.0 0.3 1.4 O. 6 

Overensterrnnelsen er best med nedbØrstasjonen Svelgen. I middel for alle 

periodene falt det 2, 5.± O, 3 ganger mere nedbør i feltet ved Alfotbreen enn 

i Svelgen. I 1965 ble det foretatt tilsvarende beregninger, og man fikk også 

da best overensstemmelse med Svelgen. (Pytte og Liestøl 1966, s.28) 

Forholdet mellom nedbørmengdene de to steder ble da beregnet til 2, 7 ± 0,3 

på grunnlag av målinger i 5 perioder. Alle perioder ble da tillagt samme 

vekt uansett nedbØrmengde. Tar man imidlertid hensyn til nedbørmengden 

ved beregning av middelverdien får man 2, 5 ± 0,3 også i 1965. Det ser 

altså ut til å være god korrelasjon mellom nedbøren i Svelgen og middelned

børen i feltet ved Alfotbreen om sommeren, forutsatt at sammenliknings

periodene er tilstrekkelig lange. 
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Hydrologiske målinger og beregninger. Limnigrafen i Breelva (V. m. 1441) 

var i gang i hele ablasjonssesongen, og beregnet døgnavløp er ført inn i 

diagrammet (fig. 6). De største ciøgnavløp ser ut til å inntreffe i forbindelse 

med store nedbørmengder, men også stigende temperatur gir naturlig nok 

stigning i avløpet. 

Ved maskinell behandling av observasjonsmaterialet er dØgnavløpet sammen

liknet med de meteorologiske faktorer. Ved sammenlikning med bare en 

meteorologisk variabel er korrelasjonen best med nedbøren samme dag, men 

nedbøren dagen før gir også god korrelasjon. på grunnlag av 65 observasjons

sett er det foretatt trinnvis regresjonsanalyse, og man fant da at døgnavløpet 

(Q ) varierte rned lufttemperaturen samme dag (t ), nedbøren målt ved 
n n 

observasjoIlshytta sarnme dag (p ) og dagen før (p l) etter følgende formel: 
n n-

Q .1,24t +0,55p +0,510 l-t10,3 
Il Il n ' n-

der avløpet er llttrykt i lO\n~, ternperaturen i °e og nedbøren i mm. 

Den multiple korrela.sjoIlskoeffisienten er beregnet til 0,92. 

Sammenlikning mellom nedbØr, ablasjon og avløp i en del av Askåravas sdraget 

En sammenlikning mellom nedbør, ablasjon og avrenning i et lite nedslags -

felt som er delvis bredekket er tidligere foretatt pel grunnlag av målinger i 

1964 (Pytte og østrem 1965, s.60-64). Må.lingene i 1966 gir grunnlag for 

en tilsvarende under søkeise , og den totale vannhusholdning i det nedslags -

feltet som bestemmes av lin1nigrafen i Breelven er vurdert i forskjellige 

perioder. 

Feltet er 8,60 km' stort hvorav 4, 75 km' er bredekket. Den alt vesentligste del 

av avrenningen skyldes nedbør og ab1asjon på breen; grunnvannstilsiget er 

helt ubetydelig. Etter at det har blitt sD9)bart i den brefrie del av feltet kan 

man derfor se bort fra ;1rdre former for tils Observasjoner i feltet viser 

at avrenningi.'!l fOl ,"; ')';('1.: 

både nedb'5r Ol!, st} l']1'\' t (' breen) 

umidde1bal'( 

Omkri:lg m c:skiflet .i\l~li.-Jldl VC1.r oe, prak~j~?k ta.H bart i den brefrie delen 

av felteL '] icieE iL'e L .iul;. I 7. augusl ,.-,1' d.:jt i 6 pCc}'ioder, ]) )" -7. juli, 

2) 7. - 18. juli, 5) l h. - 22. l,4)22.-27.jdi, 5) 27. J'uli- L2. aUQust 00' 
, ... ..J Cj 
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6) 12. - 2 7. august. For hver enkelt periode er total ablasjon og nedbør i 

feltet funnet (= beregnet tilsig). 

NedbØrfordelingen og total nedbør (p) i disse periodene er funnet tidligere 

(se s. 15). På grunnlag av målinger på breen er det utarbeidet ablasjons

kart for de samme periodene, og total ablasjon (A) er beregnet for hver 

enkelt periode på samme måte som årets totale ablasjon beregnes. Limni

grafen gikk tilfredsstillende hele sommeren, og avlØpet (Q) i hver periode 

er kjent. 

Resultatene fremgår av tabellen nedenfor. 

Periode A P A+P Q Q - (A+P) 

10 6m3 10 6m3 10 6m3 10 6m3 10 6m3 

l O. 61 0.82 1.42 1. 44 +0. 02 

2 1. 6 O 0.69 2.29 2.45 + O .16 

3 1. 06 O 1. 06 1. 07 +0.01 

4 0.72 1. 7 O 2.42 2.32 -0.10 

5 2.75 0.70 3 • t+ 5 3.79 + 0.34 

6 2.30 1. 26 3.56 3.77 +0.21 

L 9. 04 5.17 l t+. 20 14.84 +0.6 l l 

Usikkerheten i avlØpsmålingene antas ikke å overstige 5'10. For de fleste 

perioder er den sannsynligvis mindre. I den tredje perioden var det pent vær 
6 6 

uten nedbør, ablasjonen var da l, 06· 10m3 og avløpet l, 07· 10m3• Etter 

dette er det rimelig å anta at usikkerheten i ablasjonsmålingen heller ikke er 

vesentlig større enn 5'70. Usikkerheten ved ablasjonsberegninger utført etter 

denne metodikken er vurdert tidligere (Pytte 1963, s. 19) og anslått til ikke 

å overstige 8'70. Det er imidlertid sannsynlig at den er noe lavere. Med en 

usikkerhet på 5'70 i beregnet ablasjon og på 10'70 i beregnet nedbør er det 

overensstemmelse mellom beregnet tilsig (nedbØr + ablasjon) og virkelig 

målt avlØp i alle perioder. 

I 1964 var målt avløp ved limnigrafen hele tiden større enn beregnet tilsig, 

og dette tydet på at nedbØren var målt for liten. Et tillegg på 25'70 i nedbøren 

ville gitt overenssternmelse mellom målt avløp og beregnet tilsig, usikkerheten 

tatt i betraktning, mens man fikk full overensstemmelse dersom nedbøren 

ble økt med 40'70. I år er variasjonene i relative avvik større, men de 

absolutte avvik er mindre. Det er ingen grunn til å anta at nedbØren i 1966 

systematisk er målt for liten med de målenØyaktigheter man her opererer 
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med. Nedbørberegningen i 1966 bygger på nesten 3 ganger så mange observa

sjonspu.nkter som i 1964, og resultatene fra 1966 bør derfor være de beste. 

Arsaken til at total nedbør i 1964 synes for liten kan delvis være feil i 

vurderingen av nedbØrfordelingen. 

Målingene i 1966 tyder på at ablasjonsmålingene har omtrent samme nøy

aktighet som avløpsmålingene, og denne er anslått til 510. NedbØren er nok 

den av de variable som er beheftet med størst usikkerhet. En usikkerhet på 

1010 i nedbØrberegningen gir likevel overensstemmelse i resultatene fra 

denne under s økels en. 

FOLGEFONNI 

på Folgefonni er det foretatt tilsvarende undersøkelser som året før; d. v. s. 

materialhusholdningen er målt og det er tatt daglige meteorologiske observa

sjoner av temperatur, vind, nedbør og skydekke på Holmaskjeri. Dessuten 

er temperatur- og nedbØr fordelingen i feltet undersøkt nærmere. To obser

vatører var stasjonert på stedet i tiden 26. mai-l. september. 

lvlate r ialhu s holdningen 

Akkumulasjon. HØsten 1965 var kald og tørr i området og akkumulasjons

sesongen 1966 begynte relativt sent. Ved første stakekontroll denne 

akkumulasjons sesongen (12. januar) ble alle staker unntatt 2 stykker (nr. 23 

og 55) funnet. på platået var snØdypet de fleste steder omkring 150-200 cm 

(50-75 cm vannverdi). 

Hovedakkumulasjonen ble målt i midten av april. Det var da mellorn 3 og 

4 m snØ på stØrstedelen av breens høyereliggende partier, og sommerover

flaten var meget tydelig de aller fleste steder. Det ble foretatt ca. 460 

sondering(~r langs 50 kn" sonder sprofiler og tatt 2 prØver av snØens tetthet 

(fig. l O). Over'gan en ::r2 akkurnulasjon til ablaf;joCl skjedde omkring 6. juni 

på breplatc'Let or; i sisle h;:'t1vdel bretungene. Sornmcr-

F :.~;·c.:n 26. ll12.::', og bortsett fra aller nederst på 

bretungene i:;' t i.~l gi~sakkLUl,ulasjonE'n rnålt direkte. Akkumulasjonskartet er 

gjengitt i fig, l L 

, 6. 6 
Total akkurnulasJon i 19t,tl '"T,n 25, ') . 10m3 vann på vestsiden og 7,8 . 10m3 

vann på østsiden av va.nnski11 et i obs ervas jons ornrådet, tilsammen 33, l . l06rn3• 
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Fig. 12. øverst midtre del (1350-1550 m o. h.) av Ruklebreen fotografert 
30. juli 1966, nederst Øvre del (1250-1600 m o. h.) av Blåbreen 
fotografert 15. juli. Spesielt på det øverste bildet kommer den 
temporære snøgrensen tydelig frem. Man kan også se grenser 
mellom eldre å rs firnlag. Dette er et resultat av det negative 
budsjettet 1966. 

The middeie part (1350-1550 m a. s. 1. ) of Ruklebreen photographed 
on July 30. 1966, and the upper part (1250-1600 m a. s.1.) of 
Blåbreen photographed on July 15, 1966. In the upper picture the 
transient snowline is unusually well defined. Also borde rs betwe en 
older firn layers are visible due to the extremely negative mass 
budget in 1966. 
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FOLGEFONN I 1966 
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Fig. 13 Diagrammet viser variasjonene med høyden over havet av akkumu
lasjonen, ablasjonen og budsjettet. 

Accumulation, ablation and budget diagrams ln relation to 
elevation above sea level. 

akkumulasjon og breisen kom ikke fram i lØpet av sommeren, selv ut på 

hØsten lå noe av årets akkumulasjon igjen. Som nevnt tidligere har observa

sjonspunktene forskjellig representativitet da de ikke representerer like store 

areal. Dette er det tatt hensyn til ved de videre beregninger. Siste abla

sjonsmåling ble utført i slutten av oktober, og neste års akkumulasjonssesong 

hadde da begynt. 

Total ablasjon for hele observasjonsområdet er beregnet til 60,9' 106m3, 

hvorav 46, 3 . 106m3 på vestsiden og 14,6 . 106m3 på østsiden. I middel utgjør 

dette 3,04 m (96 1/s km') for hele området, 3,03 m vann (96 lis km') på vest

siden og 3,26 m (103 lis km') på østsiden. 

Materialbalanse. I 1966 var det negativ materialbalans e på Folgefonni. 

Tabellene s. 23 viser resultatene av årets målinger (se også fig. 13). 

Bremassen i observasjonsområdet minket med 27,8 . 106m3 som tilsvarer 

1,44 m vann (46 1/ s km') jevnt fordelt over hele breen. 

Likevektslinjen lå litt hØyere enn toppen av breen. 
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FOLGEFOl\l\I 1966 

Vestsiden 

E>'yde Areal Akkumulasjon Ablasjon Budsjett 

intervall 5 C c A a B b 

m o.h. km 2 10 6m3 m l/s km 2 105m 3 m 1/5 km 2 10 5m 3 m lis km 

1030-1100 0.044 0.061 l. 39 44 0.231 5.25 166 - O. 170 -3.86 -122 

1100-1150 O. l 30 0.153 1.18 37 0.663 5.10 162 - 0.510 - 3.92 -124 

1150-1200 O. 301 0.223 0.74 24 1. 43 O 4.75 151 - 1. 207 -4.01 -127 

1200-1250 0.474 0.498 1. 05 33 2.144 4.52 143 - 1. 646 -3.47 -110 

1250-1300 0.651 0.985 1. 51 48 2.767 4.25 135 - 1. 782 -2.74 -87 

1300-1350 0.985 1. 399 1. 42 45 3.694 3.75 119 - 2.295 - 2.33 -74 

1350 -1400 1.181 2. 032 1. 7 2 55 4.288 3.53 115 - 2.256 -1. 91 -60 

1400-1450 1.270 2.163 1. 7 O 54 4.504 3.55 113 - 2.341 -1. 85 -59 

1450-1500 1. 848 3.006 1. 53 52 5.728 3.10 98 - 2.722 -1.47 -47 

1500-1550 2.842 4.835 1. 7 O 54 7.702 2.71 86 - 2.856 -1. Ol -32 

1550-1600 3.701 5.424 1. 74 55 9. 024 2.44 77 - 2.6 O O -0.70 -22 

1600-1650 1. 46 O 2.764 1. 89 60 3.285 2.25 71 - 0.521 -0.36 -11 
1650-1660 0.387 0.738 1. 91 60 0.871 2.25 71 - 0.13 3 -0.34 -11 

1030-1660 15.274 25.282 1. 66 53 46.331 3. 03 96 - 21. 05 O -1. 37 -43 

rOLGLfO]:],1 1966 

stsicien 

liØyde [,reilI Akkumulasjon ALIas jon budsjett 

intervall S C c fl a B b 

o. h. kn 2 10 
3 

l/s km 2 10 6m 
3 

l/s kIr,2 10 6f.13 l/s km 2 
In m m m 

1050-1100 O. 028 O. 024 0.86 27 0.147 5.25 166 -0.123 -4.39 -13 9 

1100-1150 0.13 2 0.116 0.88 28 0.693 5.25 166 -0.577 -4.37 -138 

1150-1200 O. 224 0.207 O. 9 2 29 1. 064 4.75 151 -0.857 -3.83 -121 

1200-1250 0.199 0.227 1.14 36 0.887 4.46 141 -0.660 -3.32 -105 

1250-1300 0.234 0.414 1.77 56 0.995 4.25 135 -0.581 -2.48 - 79 

1300-1350 0.223 0.361 1. 52 51 0.837 3.75 119 -0.476 -2.13 - 68 

1350-1400 0.294 0.4109 1. 6 O 51 1.102 3.75 119 -0.533 -2.15 - 68 

1400-1450 0.3 O 3 0.622 2.05 65 0.985 3.25 103 -0.363 -1.20 - 38 

1450-1500 0.445 1. 005 2.26 72 1.446 3.25 103 -0.441 - 0.99 - 31 

1500-1550 1. O Ol 0.979 1. 98 63 2.605 2.75 87 -0.626 -0.77 - 24 

1550-1600 1. 296 2.28 O 1. 7 G 56 3.564 2.75 87 -1. 284 - 0.99 - 31 

1600-1610 0.084 0.140 1. 67 53 0.232 2.75 87 -0.092 -1.08 - 34 

1050-1610 4.463 7.844 1. 7 6 56 14.557 3.26 103 -6.713 -1. 5 O - 48 
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Meteorologiske observasjoner og beregninger 

Sky- og vindforhold. Skydekket ble observert daglig i 97 dager (28/5-1/9). 

I denne tiden var det skyfritt i 7 dager og helt overskyet eller: tett tåke i 

41 dager. 37 dager var det halvskyet eller klarere. Midlere skydekke i 

perioden var 6,8. 

Vindforholdene var noe varierende. Vindstyrken varierte størstedelen av 

tiden mellom 3 m/ s og 7 m/ s, største midlere vindhastighet i ett døgn var 

15,8 m/ s (20. juni). Vinden kom stort sett fra ve stlig kant. 

Temperaturforhold. Termografene var plassert på de samme steder som i 

1965, på Holmaskjeri (1565 m o. h. ) på vestsiden av Breidablikkbreen, Vest

siden, (1455 mo. h.) og på gården Bondhus i Sundal (32 m o. h.). Døgnmiddel

temperaturene er vist i observasjonsdiagrammet (fig. 14). Temperaturgangen 

på de tre stedene er stort sett den samme. I godværsperioder (høy temperatur 

og liten skyintensitet) er imidlertid lufttemperaturen stort sett høyere på 

Holmaskjeri enn på Ve stsiden. Dette forhold fant man og så i 1965. Måneds

middeltemperaturene var i juni, juli og august henholdsvis 4,3° C, 3,3° C og 

3,3 0 C på Holmaskjeri og 4,40 C, 3,8°C og 3,7 0 C på Vestsiden. 

Temperaturgradienten mellom Holmaskjeri og Bondhus er beregnet til 

O, 70°C/100 m for juni, 0, 65°C/100 m for juli og 0, 64°C/100 m for august. 

Mellom Vestsiden og Bondhus er temperaturgradienten beregnet til henholds

vis 0,740 C/100 m, 0,67 0 C/100 m og 0,65 0 C/100 m for juni, juli og august. 

Som i 1965 er gradienten noe mindre mellom Bondhus og Holmaskjeri enn 

mellom Bondhus og Ve st siden (Pytte og Lie støl 1966, s. 12). Det er rimelig 

å anta at dette skyldes brevind. Brevinden vil medføre en lavere temperatur 

på Ve stsiden i forhold til Holmaskjeri enn hØydeforskjellen skulle tilsi. At 

temperaturen er spesielt lav på Vestsiden i godværsperioder styrker denne 

antagelsen. Ved en energimessig betraktning av ablasjonen må man ta hensyn 

til dette og fortrinnsvis ta utgangspunkt i lufttemperaturen på Holmaskjeri. 

Fordi Meteorologisk Institutt l sklimastasjon Indre Matre har en forholdsvis 

lang observasjons serie (stasjonen ble opprettet i 1944) er observasjoner her

fra vanligvis brukt som referense ved temperaturberegninger i området. I 

1966 var månedsmiddelgradienten mellom Holmaskjeri og Indre Matre 

O, 740 C/100 m, O, 69 0 C/100 m og 0, 66°C/100 m for juni, juli og august. 

Nedbørforhold. Nedbøren på Holmaskjeri ble målt istandardmåler . De ssuten 
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ble nedbØrfordelingen i brefeltet undersøkt nærmere ved hjelp av 47 pJuviuser 

s om var fordelt i obs ervasjons området på breen. Målingene ble av for

skjellige grunner nOe ufulstendige. FØrst og fremst har vanskelige værforhold 

medført at enkelte målere av og til enten rant over, veltet eller ikke ble 

funr"et i rett tid, noe nedbØr falt også som snø. 
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Tiden fra 19. juni til 25. august deles opp i 8 forskjellige perioder med nedbør. 

I7 av disse periodene, l) 19/6 kl. 19 - 26/6 kl. 19, 2) 30/6 kl. 19 - 5/7 

kl. l 9, 3) 9/7 kl. 7 - l 7/7 kl. 7, 4) 29/7 kl. 7 - 3/8 kl. 7, 5) 4/8 kl. 7 - l 5/8 

kl. 7, 6) 16/8 kl. 19 - 19/8 kl. 7, og 7) 19/8 kl. 19 - 24/8 kl. 7, er nedbør

meUingene fulstendige nok til at nedbØrfordelingen i feltet kan vurderes. I 

tiden mellom 3. og 4. periode, 23/7 kl. 19 - 28/7 kl. 7, falt det mye nedbør 

hvorav en del som snØ, men nedbØren ble ikke målt. I tiden mellom de øvrige 

angitte perioder har det ikke falt nedbør. 

I de 7 før stnevnte periodene er nedbØrfordelingen i feltet vurdert, og målt nedbør 

ved de enkelte pluviuser er vist i fig. 15. Bare i periodene 2,3 og 6 har det 

falt merkbar nedbØr i form av snø. Nedbørfordelingen varierer en del fra 

periode til periode, men i alle perioder unntatt periode 6 er de største ned

børmengder målt på de sentrale deler av Br eidablikkbreen, og nedbØren er 

hele tiden st-ørre på vestsiden enn på Østsiden av breen. 

Man vil så forsØke å finne en korrelasjon mellom nedbØren på breen og på 

faste meteorologiske stasjoner. De tre første periodene er vel avgrenset, 

og disse nedbØrperiodene gjenfinnes på begge de meteorologiske stasjonene 

Bondhus og Indre Matre. Det samme gjelder perioden 23/7 - 28/7 (periode 

8). men det falt da meget store nedbØrmengder i hele området, og som nevnt 

tidligere ble nedbøren bare registrert på Holmaskjeri. Noen nedbØrfordeling 

for breområdet kunne derfor ikke settes opp i denne perioden. Periodene 

4, 5,6, og 7 er ikke så godt avgrenset på Bondhus og Indre Ma.tre at korrela

sjonen med nedbøren på breen kan settes opp i hver av periodene, og man 

har valgt å betrakte nedbØren i dette tidsrom under ett. 

Periode P rE PIM Ph P P P 

mm mm mm mm FB PIH PH 

l 31.8 23.7 27. 2 21. O 1.34 1.17 1.51 

2 56.9 66.1 64. O 34. 2 0.86 0.88 1.66 

3 79.8 66. 2 81.3 48.1 1.21 0.98 1.65 

4-7 173.0 91.3 123. O 119.7 1. 89 1.41 1.45 

L 341. 5 247.3 295.2 223. O 1.38 1.16 1.53 
Avvik 0.25 0.13 0.06 

Middelnedbøren i brefeltet (p), funnet ved planimetrering av nedbørkart 

og korrigert for sommerakkumulasjon, er sammenliknet med nedbøren på 

Bondhus (P B ) og Indre Matre (PM) i 4 perioder (1,2,3, og 4-7). Man finner 
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da en langt bedre korrelasjon med Indre Matre enn med Bondhus, og 

korrelasjonskoeffisienten er beregnet til 1,2 ± 0,2. 

Videre er nedbøren på Holmaskjeri (PH) sammenliknet med middelnedbØren 

i feltet. Det viser seg imidlertid som i 1965 at andre målere (nr. 3 og 4) gir 

bedre overenstemmeIse enn standardmåleren. 

Beregning av normalavløp i perioden 1931- 6 Ofra brefelt i nedslagsfeltet 

til Fo1~onnanleggene 

I 1965 ble det foretatt en preliminær beregning av normalavlØpet (1931-60) 

fra brefeltene til Folgefonnanleggene (Pytte og LiestØi 1965, s. 14-16). 

Med årets målinger i tillegg til de tidligere er beregningen utført på ny, og 

for sammenhengens skyld er en del av de tidligere betraktningene gjentatt 

(d. v. s. de som ble lagt harTI i fjorårets rapport). 

De glasiologiske forhold i 196b illustrerer meget godt hvordan avrenningen 

fra et delvis bredekket felt kan avvike fra avrenningen i et brefritt felt. 

Vinterakkunlulasjonen 1966 var usedvanlig liten vest for Langfjella, og av

renningen SOUl fØlge av snøsrnelting ble derfor liten i alle brefrie felt. På 

breene derirnot er ikke vintcrncdhØren en begrensende faktor for avlØpet; i 

1966, som var et negativt breår, srncltet dessuten en del av selve breen, og 

ekstra vann ble derfor avgitt til det nedenforliggende vassdrag. I andre år 

(f. eks. 1964) kan vann bli holdt tilbake på breen. Bare når breen er i like

vekt, d. v. s. nftr akkUlTIulasjonen om vinteren er like stor som ablasjonen 

om sommeren, er årsavrenningen den S2.1TIm.e i et delvis bredekket felt som 

i et tilsvarende brefritt felt. 

Avrenningen fra et brefel! består i elet alt vesentlige av ablasjon fra breover

flaten og avløp SODl fØlge 'cv nedbør i form av regn. Normaler for hver av 

disse er beregnet ved lljelp (lV direh:tc 

sjoner på nærliggr.:-,nde stasjoner. 

iing(~r og meteorologiske observa-

Ablasjol1.. ;\bLl:sc"··iY1Cn er ten iunL'~iu;: c" ,JC rneteorologiske forhold og av bre-

overflatenE, be s:<;ciffcnhcL I), ':vdningen av rle enkelte IT1eteoro-

J (L:~cr aktuelle områdene hal' 

lufttemperatlH("" st0rst betydning, u '_°r Ggs~l den av de meteorologiske 

faktorer sOln rned st0rb~ bLkkcrhet ka;::. 1)(, i':f.:!lCS på grunnlag av observa-

. f d" . . ) sJoner ra an· re ,)1ct;,rllggcnde stasJoner. 
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Man har valgt å sammenlikne ablasjonen med antall graddager. Graddagene 

er funnet på grunnlag av temperaturobservasjoner på Holmaskjeri, en 

gradient på O, 7o C/1 00 m er brukt ved beregning av lufttemperaturen i andre 

hØyder. I denne sammenheng er det absolutt nødvendig å ta med eventuell 

sommerakkumulasjon ved vurdering av ablasjonen. Sommerakkumulasjonen 

er hverken målt eller kan beregnes med den nØyaktighet som kreves her. 

Målt ablasjon ved for skjellige staker i perioder uten sommerakkumulasjon 

er derfor sammenliknet med antall graddager på stedet. Ablasjonskoeffi

sienten (forholdet mellom ablasjonen uttrykt i cm vannverdi og antall grad

dager) varierer mellom 0,60 og 0,85 og ser ut til å øke noe med stigende 

hØyde over havet. Det er antatt en rettlinjet funksjon der ablasjonskoeffi

sienten er O, 70 cm vann/ graddag 1150 m o. h. og O, 78 cm vann/ graddag 

1650 m O.h. 

"Normalt" antall graddager i hvert l OO-m hØydeintervall er funnet på grunn

lag av Meteorologisk Institutt' s beregnede pentadenormaler for lufttempera

turen i perioden 1931- 6 O for Indre Matre. Anvendt temperaturgradient er 

0, 7oC/l 00 m. "Normal" ablasjon er så beregnet som produkt av abla

sjonskoeffisienten og "normalt" antall graddager i hvert hØyde intervall. 

SommernedbØr. Det er bare foretatt spesielle nedbØrmålinger i observa

sjonsfeltet på breen, og nedbØren her synes å være godt korrelert Med den 

på Indre Matre. Dette gir likevel ikke tilstrekkelig grunnlag til å beregne 

sommernedbØren på de aktuelle deler av Folgefonni. 

Som nevnt tidligere var vinterakkumulasjonen spesielt liten i 1966, og allerede 

i månedskiftet juni- juli var det snøbart de fleste steder utenfor breen. 

Avrenningen i delvis bredekkete felt er da et resultat av ablasjon på breen 

og nedbør i form av regn. For å finne avrenningen som fØlge av nedbør er 

ablasjon og total avrenning (målt av limnigrafer) sammenliknet i 3 felter ved 

Folgefonni, nemlig de feltene som bestemmes av limnigrafene i Raunsdalsvam 

Jordalselv og Øyreselv. Ablasjonen i tiden fra 1. juli til 1. september er 

beregnet på tilsvarende måte som normalavrenningen, altså som produktet 

av ablasjonskoeffisienten og antall graddager i perioden. Total avrenning er 

beregnet på grunnlag av lirrmigrafregistreringene, og differensen mellom 

total avrenning og ablasjon antas å være avrenning som fØlge av sommer

nedbØr. Jevnt fordelt over hele feltene gir dette en middelnedbør på 82 cm 

for Jordalselv, 76 cm for Raunsdalsvann og 77 cm for Øyreselv. Når dette 

sammenliknes med nedbøren på Indre Matre får man i middel en faktor på 

2, 1. Det er sannsynlig at nedbØren varierer noe fra sted til sted, men med 
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det foreliggende materialet er det ikke grunnlag til å foreta en slik diffen

siering. Tiden da nedbØren normalt faller som regn synker med stigende 

hØyde over havet fordi temperaturen synker. Total sommernedbør i hvert 

l OO-m hØydeintervall er beregnet fra nedbøren på Indre Matre i tiden for 

sommernedbØr i den aktuelle hØyden ved å multiplisere nedbØren med 2,1. 

Normalavrenning. Avrenningen fra et brefelt (summen av avrenning som 

fØlge av ablasjon og nedbør) synker med stigende hØyde over havet (fig. 16) 

Normalavrenningen er beregnet til 230 1/ s krn1 ved 1000 m o. h. og til 

105 1/ s km2 ved 1600 m o. h. Da bremas s en er i bevegelse transporterer 

breen selv materiale nedover fra akkumulasjons området til ablasjonsom

rådet. 

Fig. 16 
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NIGARDSBREEN 

På Nigardsbreen er materialhusholdningen målt, og det er foretatt meteoro

logiske observasjoner etter tilsvarende mønster som i 1965. T o observa

tører var stasjonert på breen i tiden 15. juni - 4. september. Foruten å 

utføre arbeidet på Nigardsbreen skulle observatørene også etterse stakene 

og måle ablasjonen på Tunsbergdalsbreen (se s. 40). 

Materialhusholdningen 

Akkumulasjon. Ved stakekontroll på breens Øvre del den 21. oktober 1965 

viste det seg at årets akkumulasjon da hadde begynt, og snØdypet varierte 

mellom 25 cm og 90 cm. På bretungen begynte akkumulasjonssesongen 

først i månedskiftet oktober - november. Stakene på platået ble kontrollert 

igjen i midten av januar og snØdypet var da mellom 125 cm og 23 O cm, 

hvilket er unormalt lite, i fØlge Meteorologisk Institutt' s snØakkumulering s

kart bare ca. 60 '/'0 av normalt. Det var bare 2 staker (306 og 312) som ikke 

ble funnet. 

Hovedakk umulasjonsmålingen ble foretatt i tiden 5. - Il. april, og det var 

kaldt vær under hele målingen. Sornmerover flaten var meget tydelig over 

hele breen, og dette er første året det har vært mulig å sondere hele platået 

på Nigardsbreen. At sondering var mulig skyldes ikke bare at sommerover

flaten var tydelig, men også at snødypet var lite. Over stør stedelen av 

platået var det mellom 3 m og 4 m snø. Det ble tatt ca. 400 sonderinger langs 

38 km sonderingsprofiler (fig. 17). SnØens vannverdi ble målt ett sted, hele 

snØlaget var tørt og kaldt. 

på tungen ble det tatt ca. 60 sonderinger etter 2 km sonderingsprofiler og 

tatt en snøprøve. Det var pent vær under målingen og det øverste snølaget 

var fuktig, men lenger ned var snØen tørr og kald. Tilsammen ble det altså 

tatt ca. 460 sonderinger som gir 11 sonderinger pr. km'. 

AkkumulasjonsØkningen etter denne tid ble målt direkte, både 10. mai og 

9. juni. SnØen var begge ganger våt i overflaten, men tørr lenger ned. 

I nivå med snøoverflaten fra hovedakkumulasjonsmålingen var snØen frem

deles tørr og kald. Fra 8. - 13. juni steg temperaturen meget raskt, og da 

stakene ble målt igjen 18. juni hadde ablasjonen kommet godt i gang over hele 

breen. 
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Beliggenheten :cv staker, sjakter og sonderingsprofiler p<l 
Nigardsbreen 1966. 

The position of stakes, pits and sounding profiles on Nigardsbreen 
1966. 

N IGARDSBREEN 1966 
Accunlulatlon In cm of water equivalent 

Akkumulasjonskart for Nigardsbreen 1966. 

The accurnu1ation rnap of Nigardsbreen 1966. 
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To bilder fra Nigardsbreen, det øverste viser firnområdet 
(sett fra syd 17. juli 1966), det nederste de Øvre brefallene. 

Part of the firn area of Nigardsbreen and the uppe r ice falls 
photographed on July 17. 1966. In the latter area stake readings 
are almost impossible, but data are obtained by interpolation. 
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Overgangen fra akkumulasjon til ablasjon er på breens Øvre del satt til 

9. juni. På bretungen var akkumulasjons økningen etter 10. mai ubetydelig 

Akkumulasjonskartet (fig. 18) bygger på langt flere målinger i år enn tidligere. 

Akkumulasjonsmønsteret har store likheter med de fra tidligere år, men 

årets kart er mere detaljert enn de foregående. 

6 
Total akkumulasjon er beregnet til 71.9 . 10 m3 vann som gir en midlere 

akkumulasjon på l, 76 m (56 1/ s km') 

Ablasjon. Fra ablasjonssesongens begynnelse og ut juni måned var det 

varmt vær og stor ablasjon over hele breen. Det samme gjelder en periode 

omkring 2 O. juli og en periode i slutten av august. Ellers var det skiftende 

værforhold, av og til med negative temperaturer og nedbør i form av snØ 

over store deler av breen. Alle stakene ble målt ca. en gang i uken i tiden 

18. juni - 1. september, og noen utvalgte staker ble en del av tiden målt hver 

eneste dag. Det ble tatt snØprØver av årets snØ og av firn ca. hver 14. dag. 

På bretungen ble stakene målt ca. hver 3. uke. 

Ablasjonen var relativt stor og da årets akkumulasjon dessuten var liten 

korn den temporære snøgrensen til å bevege seg raskt oppover breen (fig. 19). 

Snøgrensen som ble skissert inn på kart til forskjellig tidspunkt, gjenspeiler 

akkumulasjonsmønsteret meget godt. Da ab1asjonen først og fremst varierer 

med høyden over havet gir dette god kontroll av akkumulasjonskartet. 

e ;ses .. , 

Fig. 19 b. I 1966 ble langt flere 
sprekker synlig i firnom
rådene enn vanlig. Bildet 
viser en av sprekkene på 
Nigardsbreens Øvre del. 

In l 966 far mOr e c rev ass e s 
than usua1 were uncovered 
in the firn area due to large 
snow melt. The picture 
shows one of the typical 
crevasses on Nigardsbreen. 
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NIGARDSBREEN 1966 

Areal Akkumulasjon Ablasjon Eudsj ett 

S C c A et B b 

km 2 10 6m3 m lis k.'1\ 2 10 6m3 m l/s km 2 10 6m3 m lis km 

0.26 0.10 0.38 12 2.73 10.50 333 - 2.63 -10.12 -321 

0.20 0.06 0.33 10 1. 96 9.80 311 - 1. 9 O - 9.48 -3 Ol 

0.28 0.10 0.36 11 2.42 8. G 4 274 - 2.32 - 8.28 -263 

O . 44 0.16 0.38 12 3.41 7.77 246 - 3.24 - 7.38 -234 

0.40 0.22 0.56 18 3. O O 7.50 238 - 2.78 - 6.95 -220 

0.48 0.32 0.68 21 3.12 6.50 206 - 2.80 - 5.83 -185 

0.42 0.28 0.68 21 2.53 6. 02 191 - 2.25 - 5.35 -170 

0.54 0.42 0.78 25 2.97 5.51 175 - 2.55 - 4.72 -150 

0.32 0.28 0.88 28 1. 51 4.72 150 - 1. 23 - 3.81.1 -122 

0.72 0.65 0.90 29 3.24 4.50 143 - 2.59 - 3.60 -114 

1. 9 O 1. 93 1. 02 32 7.12 3.75 119 - 5.19 - 2.73 - 87 

3.70 5.13 1. 39 44 11.50 3.ll 99 - 6.38 - 1. 7 2 - 55 

5.68 9.46 1. 67 53 15. 02 2.64 84 - 5.55 - 0.98 - 31 

ll. 8 4 22.63 1. 91 60 25.62 2.16 68 - 2.99 - 0.25 - 8 

9.76 20.80 2.13 68 17.55 1. 8 O 57 + 3.25 + 0.33 + 11 

3.76 8.93 2.38 75 5.68 1. 51 48 + 3.25 + 0.87 + 27 

2 

0.16 0.38 2.38 75 0.20 1. 25 40 + 0.18 + 1.13 + 

3tJ 
40.86 71. 87 1. 7 6 56 109.57 2.68 85 -37.70 - 0.92 - 29 
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I lØpet av sonuneren falt det en del nedbør i form av snø. Lavere enn 

1500 m o. h. er sommerakkumulasjonen ubetydelig, men på breens høyeste 

partier når den opp i vel 20 cm vannverdi. Total sommerakkumulasjon er 

beregnet til 2,9' l 06m3 vann s,?m i middel Over hele brearealet gir 7 cm vann, 

middelverdien for området hØyere enn 1500 m o. h., altså i de nivåer det var 

merkbar nedbØr i form av snØ, var Il cm. 

6 
Total ablasjon er beregnet til l 09,6· lO m3 vann som tilsvarer en midlere 

ablasjon på 2,68 m vann (85 lis km'). 

Materialbalanse. Også på Nigardsbreen var det negativ balanse dette året 
6 

og i alt ble 37, 7· lO m3 vann berøvet breen og tilført det nedenforliggende 

vassdrag. Jevnt fordelt over hele brearealet utgjør dette 0,92 m vann 

(29 lis km'). De kvantitative resultater fremgår av tabellen s. 35, og de 

illustreres dessuten i fig. 20. 

Likevektslinjen lå 1700 m o. h. 

Meteoro logiske og hydrologiske observasjoner og be regninge l' 

Sky- og vindforhold. Skydekket ble observert daglig i tic1(~n 16/(J- n/H 

(77 dager). 33 dager var det halvskyet eller klarere og av clcnn(~ tiden V:1r 

det helt klart i 9 dager. I 20 dager var det helskyet eller tdt Llke hdl~ 

dagen. Midlere skydekke i perioden er beregnet til 6.3. 

Vinden kom størstedelen av tiden fra sØr og vest, og midlere døgnlig vind

styrke varierte mellom Il, O m/ s og l, 5 m/ s. Stør stedelen av tiden var 

det moderat vind med midlere dØgnlig vindstyrke mellom 2 m/s og 5 m/s. 

Temperaturforhold. Lufttemperaturen ble registrert utenfor observasjons

hytta (162 O m o. h. ) og ute på breen ved tårn B (l 760 m o. h.) (fig. 21). 

Døgnmiddeltemperaturen for Meteorologisk Institutt' sklimastasjon Bjørke

haug (28 O m r. h. ), er også ført inn i diagrammet. Dagene 19. 2 O. og 

21. juli var det skyfritt og høye temperaturer, og sommerens hØyeste dØgn

middeltemperatur hadde man ved tårn B 19/7 (+5, SOC) og ved observasjons

hytta 20/7 (+10, 5°C). Laveste dØgnmiddeltemperatur var -2, 7°C ved tårn 

B (13/8) og -l, 3°C ved observasjonshytta (15/S) 

HØye temperaturer faller stort sett sammen med perioder med liten sky

intensitet, og den vertikale temperaturgradienten er da større enn ellers. 
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NIGARDSBREEN 1966 

't. Daily m.an clOU di_ 

100 

"MI Daily m.an wind v.tocity 
12 

10 

8+---~------r------+------~-----1-------r~~--~--~~r-~~Tr-------r-----

6 

2 

O~ __ -L ______ l-____ ~ ______ ~ ____ ~ ______ _L ______ ~ ______ ~ ____ -L ______ -L __ ___ 

20+---~-------T-7~,F~--·_----~------~----~r-------+-------+-------r--------r------

15+---~-----,~~-V~_+~ __ -7~~·-----+----+--r~~--~--~~~-------T----~~r------

10 1-r....---7t....-----,I---+-------+ 

5+---~------~------_+~ 

mm Daily precipitation 

30 

25 

20+---_+------_+-------+-------+-------r--------+ 

15 

10H----1------~------_+-------_+ 

5 
O~ __ _L ______ L_ ____ ~ULL-__ ~~L-~~~ __ ~~~ __ ~~~~~ __ ~~~L_ __ ~~ ___ 

106m' Daily discharge 

10 

Fig. 21 Resultatene av de n1eteorologiske observasjonene på Nigardsbreen, 
samt beregnet døgnavløp ved lilnnigrafen i Nigardsvatnet. 

The diagram il1ustrates the rneteorological observations on 
Nigardsbreen and cornputed daily dis charge at the water gauge. 
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Middelverdien av gradienten mellom BjØrkehaug og Hauganosi og mellom 

Hauganosi og tårn B er for juni (etter 22.) henholdsvis O, 75 0 e/1 00 m og 

1,26 °e/l 00 m, for juli 0,76 °e/l 00 m og 1,46 °e/l 00 m og for august 

O, 69 0 e/l 00 m og l, 78 0 e/l 00 m. Gradienten mellom Hauganosi og tårn B 

er meget hØy. Tilsvarende tendens ble funnet i 1965 og forholdet skyldes 

nok blant annet at det er et temperatursprang ved overgang fra bart land til 

bre. 

Nedbørforhold. DØgnlig nedbør ved obs ervasjonshytta i tiden l 7/6 til 1/9 

ble målt i en standardmåler . Nedbørmengdene var forholdsvis små, og til

sammen ble det rnålt 212, l rrlm nedbør. I tillegg kommer nedbør en 

15. og 16. august, denne falt s om snØ og ble ikke målt. 47 dager falt det 

ikke nedbør. 

For å kunne vurdere nedbØrfordelingen på breplatået ble det her satt ut 

25 målere av typen Pluvius. Målingene av disse er dessverre tildels 

ufullstendige, og spesielt over de sentrale områder av breen er observa

sjonene mangelfulle. (fig. 22) Tiden fra 16. juni til l. september er delt opp 

i 6 perioder med nedbør, 1) 21/6 - 28/6, 2) 1/7 - 5/7, 3) 11/7 - 14/7 

4) 24/7 - 26/7, 5) 30/7 - 5/8 og 6) 7/8 - 24/8. Disse periodene med 

nedbør finnes igjen på Bjørkehaug. I de mellomliggende tidsrom falt det 

ikke nedbør. 

For 4 av periodene (nr. 2, 3, 5 og 6) er det satt opp nedbØr skart og middel

nedbøren (p) på breens Øvre del er funnet ved planimetrering av kartene. 

Denne er så sarrlmenliknet med nedbøren på Bjørkehaug (P B ) i tilsvarende 

perioder. Målingene i de Øvrige periodene var for mangelfulle til å gi 

grunnlag for en slik bearbeidelse. 

p 

ElIn 

2 33. 5 

3 12.9 

16. G 

7 • 8 

.3 It 6 

G 6[+.5 3 L}.::; 

p 

1. 98 

1. 66 

1. 20 

1. (37 l 5 

---------1r------------- f----

'I '> L .Lv'l. 97~8 1.cJl 

L Avvik 1 0 . 21 I 
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Fig. 22 Kart som viser beliggenheten av nedbørm~lere p~ Nigardsbreen 
sommeren 1966, samt de m~1te nedbØrhØyder i 6 tidsperioder i 
lØpet av sommeren. 

Map showing the location of precipitation gauges on Nigardsbreen 
1966, and the observed precipitation during 7 periods. 

w 
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Det ser alts<i ut til at nedbør en gjennomsnittlig er ca. l, 6 ganger s<i stor p<i 

breplat<ietsom p<i BjØrkehaug. For 1965 fant man forholdet 2,12 ± 0,12 n<ir 

det er tatt hensyn til nedbørmengdene i hver periode. I periode 3 og 5 har 

en del av nedbØren falt som snØ, og dette kan ha p<ivirket resultatene noe. 

Pluvius -m<ilerne er ikke gode for registrering av nedbør i form av snØ, og 

man bØr derfor legge størst vekt p<i periodene 2 og 6. Videre m<i det ved 

den endelige vurderingen av resultatet taes i betraktning at observasjons

materialet er langt svakere i <ir enn i fjor. Det ser imidlertid stort sett 

ut til at sommernedbøren er omtrent dobbelt s<i stor p<i breplat<iet som p<i 

Bjørkehaug. 

Hydrologiske m<ilinger og beregninger. Vannstanden ved utløpet av Nigards-

vatnet (V. m. 1408) er registrert i hele ablasjonssesongen og beregnet døgn

avløp er ført inn i observasjonsdiagrammet (fig. 21 ). 

P<i grunn av størrelsen av og høydeforskjellene i dette feltet er det rimelig 

<i anta en tidsforskyvning av avløpet i forhold til de meteorologiske faktorer. 

En visuell betraktning av observasjonsdiagrammet tyder også på. dette. 

Ved trinnvis regresjonsanalyse finner man at døgnavløpet (Q ) varierer 
n 

med lufttemperaturen på Bjørkehaug samme dag (t ) og lufttemperaturen 
I n 

på breplatået to dager før (t 2)' med nedbøren millt ved observasjonshytta 
n-

samme dag (Pn) og dagen før (Pn- l) etter følgende forme 1: 
I 

Q 10,05t +4,26p +2,03p 1+6,95t 2+8,51 
n n n n- n-

Avløpet er uttrykt i 104m3 , nedbøren i mm og lufttempe raturen i o C. Formelen 

er utarbeidet p<i grunnlag av 69 observasjonssett og den multiple korrelasjons

koeffisienten er beregnet til 0,76. 

Ved <i bruke lufttemperaturen ved observasjonshytta i stedet for den p<i bre

plat<iet blir konstantene noe annerledes, men korrelasjonen blir den samme. 

TUNSBERGDALSBREEN 

For <i f<i et bredere grunnlag for hydrologiske vurderinger i forbindelse 

med en eventuell kraftutbygging i nærheten av Jostedalsbreen, ble det i 

1966 satt i gang glasiologiske undersøkelser p<i Tunsbergdalsbreen i tillegg 

til de undersøkelser som allerede er i gang p<i Nigardsbreen. 

Som Nigardsbreen ligger Tunsbergdalsbreen p<i sørøstsiden av Jostedals

breen; breens dreneringsomr<ide når fra Jostedalsbreens høyeste partier 



Fig. 23 

Fig. 24 
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Utsyn Over Tunsbergdalsbreens nedre del. 

Part of the Tunsbergdalsbreen glacier tongue 

Brimkjelen, en uttømt bredemt sjø pl ves t siden av Tunsberg
dalsbreen. 

Brimkjelen, a former glacier dammed lake on the west side of 
Tunsbergdalsbreen. 
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(ca. 1900 m ved Harnrane i nordvest) og ned til ca. 500 m o. h. Breens 

Øvre del fØlger en markert dal som faller svakt i sørøstlig retning. Et 

brefall danner overgangen fra Jostedalsbreens platå til Tunsbergdalsbreens 

nedre del, som er en dalbre ca. Il km lang og 1-2 km bred. Breoverflaten 

er relativt flat og uten sprekker av betydning over store områder (fig. 23), 

n1cn ca. 900 m o. h. og helt nederst på bretungen er det to mindre brefall. 

På breens vestside ligger Brimkjelen, en nå uttømt bredemt sjø (fig. 24), 

som ved tapping under breen har forårsaket store skader i dalen nedenfor 

(LiestøI 1956). Om vinteren er det normalt ikke vanskelig å ta seg fram 

hverken opp eller ned på breen, om sommeren er det Øvre brefallet meget 

vanskelig å passere. Man kommer da lettest fra platået til breens nedre del 

ved å gå langs fjellet på nordsiden av bretungen og ned på isen nedenfor det 

Øvre brefallet. 

Kartgrunnlag 

I 1964 ble elet laget ct oversiktskart over Jostedalen - MØrkridsdalen i 

nl;'iJ(:"tokk l : S(). (JOO, der dl' fleste brconu;'lclcnl: ble inntegnet me::d en 

ekvidistanse pil 20 m. (Pylte og østrem l ()65, s.70). Delte kartet dekker 

helL' Tunsbergdalsbreen, ITlen høydl:kurvcr mangler pil dl~t bredekkete om

r;'tdd ~)st for Austl'rdalsfjcll. 

Kartet ble konstruert CLV Widerøes Flyveselskap A/S hovedsakelig på grunnlag 

av flyfotografier tatt Z. september 1964 (WiderØes Flyveselskap A/S 19(4). 

Da denne flyfotoserien bare dekket bretungen ned til ca. 1300 m o. h. ble om

rådet nedenfor konstruert på grunnlag av flyfotografier tatt i 1955 (American 

Map Service 1955). 

For å få et hensiktsmessig kartgrunnlag for glasiologiske målinger på 

Tunsbergdalsbreen, er kartet forstørret og ny trykt i målestokken l : 20.000 

(bilag l). HØydekurvene antas å ha en usikkerhet på ± 3 m i relative hØyde

a:lgivclser og en usikkerhet på + 10 m i absolutte hØydebestemmelser. Bre

spr ekkel' er skis s ert inn på den for størr ete utgaven av kartet. 

I juli 196() bIt' lhcle området flyfotografert igjen (WiderØes Flyveselskap A/S), 

og en fullstendig kartlegging av området er planlagt av Norges Geografiske 

Oppmåling. 
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TUNSBERGDALSBREEN 1966 TUNSBERGDALSBREEN 1966 
Position of stakes, pits and sounding profiles Accumulation in cm of water equivalent 
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Beliggenheten av staker, sjakter og sonderingsprofiler på 
Tunsbergdalsbreen 1966. 

The position of stakes, pits and sounding profiles on Tunsberg
dalsbreen 1966. 

Akkumulasjonskart for Tunsbergdalsbreen 1966. 

The accurnu1ation rnap of Tunsbergdalsbreen 1966. 
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Tunsbergdalsbreen 1966 

D 2km2glacier 
area 

ablation 
2 m water 

accumulation equiva\ent 

Variasjonene av akkum.ulasjonen, ablasjonen og budsjettet m.ed 
høyden over havet. 

The diagram. illustrates the accum.ulation, ablation and budget 
in relation to the altitude. 

TUNSEERGDALSER[[U 1966 

Areal Akkumulasjon Ablasjon Eudsjett 

S C c A a 2 L 

km 2 10 6J:l 
3 1/5 km 2 10 6[;13 1/5 km 2 10 6m3 1/5 km m m m 

0.184 O. 069 O • 37 12 0.805 4.37 138 - 0.736 -4.00 -126 

0.416 0.156 O • 37 12 1. 8 20 4.37 138 - 1. 664 -4.00 -126 

2. 040 1.019 0.50 16 8.415 4.12 130 - 7.396 -3.62 -114 

2.451 1.13 8 0.46 15 10.044 4. 09 129 - 8.906 -3.63 -114 

3.336 2.252 0.67 21 12.811 3.84 122 - 10.559 -3.17 -101 

3.824 2.944 0.77 24 14.053 3.67 116 - 11.109 - 2.90 - 92 

3.344 2.956 0.88 28 11.379 3.40 107 - 8.423 -2.52 - 79 

0.992 0.978 0.98 31 3.054 3.07 97 - 2.076 -2.09 - 66 

1. 2 O 2 1. 509 1. 25 39 3.408 2.83 90 - 1. 899 -1.58 - 51 

2.908 4.397 1. 51 48 7.530 2.58 82 - 3.133 -1.07 - 34 

4. 088 7.375 1. 8 4 08 9.30 9 2.27 72 - 1. 934 -0.43 - 14 

7. 008 14.575 2.08 66 14.068 2. O O 63 + 0.507 +0. 08 + 3 

8.788 20.783 2.36 75 15.480 1. 7 6 55 + 5.3 O 3 + 0.60 + 20 

2.8 O 8 7.511 2.67 85 3.941 1. 40 44 + 3.57 O +1.27 + 41 

0.384 1. O 27 2.67 85 0.432 1.12 35 + 0.595 + 1. 55 + 50 

43.773 68.689 1. 57 50 116.549 2.66 84 - 47.860 -1. 09 - 34 

2 



- 45 -

Mater ialhusholdningen 

Akkumulasjon. Rekognosering av Tunsbergdalsbreen ble foretatt i april. 

I begynnelsen av mai ble akkumulasjonen målt. Det ble satt ut 7 staker på 

breens Øvre del og 9 staker på breens nedre del. Sommeroverflatens 

beliggenhet kunne over hele breen bestemmes ved sondering, og snØdypet ble 

målt i ca. 250 punkter langs 31 km sonderingsprofiler. PrØve av snØens 

tetthet ble tatt 2 steder (fig. 25). 

Da breen ble bes økt igjen 19. juni hadde ablasjonen begynt over hele breen. 

Tilleggsakkumulasjonen, fra målingen i mai til akkumulasjonssesongens 

slutt, er beregnet ved sammenlikning med forholdene på Nigardsbreen. Det 

er utarbeidet et akkumulasjonskart (fig. 26), men som det fremgffi.r av kartet 

over sonderingsprofilene mangler målinger på visse deler av breen, og 

usikkerheten i akkumulasjonen er større her enn på de øvrige breene. Total 

akkumulasjon er beregnet til ca. 69 106m' vann som jevnt fordelt over breen 

utgjør 1,6 m vann (50 lis km'). 

Ablasjon. Stakene ble mtdt flere ganger i lØpeL av ablasjonsscsongcn, men 

ved m<lJingen 21. juli hadde alle stakene j)J brel~ns nedre del løsnet og falt. 

Ablasjoncn fra forrige mil.ling, cl. V.::o. i perioden 19. juni - 21. juli,cr beregnet 

ved saD1rncnlikning med ablasjonl'1l p;T Nigardsl>rcl'll. I all(' de 0vrige perioder 

når det foreligger ablasjonsmålingl'r fra bl'ggc\Jrl'el1l' (~r ov('rl~nsst('mm('lsl'n 

meget god. TOLal ablasjon er beregnet til 117 . 10 6m' veum (2,7 m eller 

85 lis km'). 

Materialbalanse. Materialbalansen var negativ og en masse tilsvarende 
6 

48· 10m' vann ble berøvet breen dette året. Det er utarbeidet en tabell og 

et diagram (fig. 27) som viser resultatene av årets målinger. På grunn av 

de korrelasjonsberegninger man har måttet foreta både med hensyn på 

akkumulasjon og ablasjon,er usikkerheten i resultatene større her enn på de 

øvrige breene. Likevektslinjen lå ca. 1640 m o. h. 

HARDANGERJØKULEN 

(Dette avsnitt er utarbeidet av O. Liestøi) 

I 1966 ble breen besøkt første gang fra 19. til 23. februar. Imidlertid 

var det storm og kuling hele tiden, så det var lite en kunne få gjort. Ved 

neste besøk, 5. til 10. mai, ble akkumulasjonen målt. Smeltingen hadde da 

nettopp begynt på den nederste del av breen. Siste høsts overflate var ikke 
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Fig~ 28 
Fig. 29 

Kartet visl"y akknrnlllasjonen inntil 10. mai på den del av 
Hardanl4,-,r./j)kuL·n ;;;;Orn. dreneres til Rembesdalsskåki. 

Map ,,;howin " ,1 c ClllTIlllation until May 10. on the part of 
HardanL(;t".iYjkulcn that flows to Rembesdalsskåki. 

Figun'n vlHcr m/ilestJkcnes plasserin,g- og beliggenheten av den 
tempor,;crc lik(~vcl<tslinjcn til forskjellige tidspunkt. For 
IL auglu;t er grt'nsen mellom firn og is ogsil tegnet inn. 

Map showing the position of stakes and the 
line on different dates during the summer. 
firn edge is als o indicated. 

transient equilibrium 
For August 13., the 
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Diagrammet viser variasjonen av akkumulasjonen, ablasjonen 
og budsjettet med hØyden over havet. 

Diagram showing the variations in accumulation, ablation and 
budget in relation to the altitude. 

l~RDANGERJ~KULEN 1966 

HØyde Areal Akkumulasjon Ablasjon Budsj ett 

intervall S C c A a B b 

m o.h. km 2 10 6m3 l/s km 2 10 6m 3 lis km 2 10 6m3 l/s km 2 m m m 
--

1000-1050 0.028 0.024 0.87 28 0.202 8.37 265 -0.180 -7.50 -238 

1050-1100 0.045 O. 041 0.92 29 0.353 7.87 260 -0.322 -6.95 -220 

1100-1150 0.112 0.095 0.85 27 0.801 7.15 227 -0.706 -6.30 -200 

1150-1200 0.324 0.253 0.78 25 2.106 6.50 206 -1. 853 -5.72 -181 

1200-1250 0.325 0.253 0.78 25 1. 8 95 5.83 185 -l. 641 -5.05 -16 O 

1250-1300 0.272 0.231 0.85 27 1. 447 5.32 169 -1.216 -4.47 -142 

1300-1350 0.08 O O. 065 0.81 26 0.382 4.78 152 -0.317 -3.97 -126 

1350-1400 0.114 O. 093 0.82 26 0.475 4.17 133 -0.382 -3.35 -106 

1400-1450 0.191 O .leS 0.87 28 0.707 3.70 117 -0.540 -2.83 - 90 

1450-1500 0.321 0.337 1. 05 33 1.075 3.35 106 -0.738 -2.30 - 73 

1500-1550 0.557 0.696 1. 25 40 1. 582 3. 02 96 -0.986 -1.77 - 56 

1550-1600 0.660 0.911 1. 38 44 1. 782 2.70 86 -0.871 -l. 32 - 42 

1600-1650 0.952 1. 447 1. 52 48 2.323 2.44 77 -0.876 -0.92 - 29 

1650-1700 2.102 3.447 1. 64 52 4.603 2.19 69 -1.156 -0.55 - 17 

1700-1750 3.968 6.865 1. 73 55 7.539 1. 90 60 -0.675 -0.17 - 5 

1750-1800 3.862 6.952 1. 8 O 57 6.527 1. 69 54 +0.386 +0.10 + 3 

1800-1850 3.638 6.330 1. 74 55 5.457 1. 50 48 +0.873 +0.24 + 8 

1850-1900 O. 065 O. 094 1. 45 46 0.098 1. 5 O 48 -0.003 -0.05 - 2 

1000-1900 17.62 28.30 1. 60 51 39.45 2.24 71 -11. 2 O -0.64 - 20 
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lett å finne ved sondering, men de fleste rnålestengene ble funnet og ga en 

god støtte til akkumulasjonsmålingen. Kartet fig. 28 gir et bilde av akkumula

sjonens fordeling inntil 10/5- 66. Tilleggsakkumulasjonen etter denne tid er 

beregnet ut fra nedbørsmålinger 

breen i tidsrommet 24/6 til 1/9. 

på Slirå og ved daglige observasjoner på 

Akkumulasjonen inntil 10/5-66 var 
6 

22,8·10 tonn svarende til 1,29 m jevnt fordelt over hele breen. Tilleggs-
6 

akkumulasjonen ble 5, 5· 10 tonn svarende til O, 31 m vann. Den totale 

akkumulasjon ble således 28,3 . 106 tonn svarende til 1,60 mvann. 

Ablasjonen ble målt som vanlig på nedborede stålstenger. Over hele breen 

ble det foretatt ukentlige registreringer. I tillegg til dette ble det foretatt 

daglige observasjoner av 5 stenger plassert i en rekke fra ca. 1650 til 

1800 m o. h. Disse siste målinger var en del av det glasiometeorologiske 

program som i likhet med forrige sommer ble forC'tatt på Hardangerjøkulen. 

Etter at de faste daglige observasjoner sluttet 1/9 ble breen igjen besøkt 

11/10 til 14/10. All smelting var da opphørt, og det var kommet ca. 50 m 

snØ på de øvrE' deler av brl'cn. 

l) 
Rcsultrttct av ~lb]ilSj01l5111,tli!l,~(,lH' V15'-')' ('11 itv5rn<,1tin~ pii ZK, Z . 10 tonn 

(l 
svarende til l, (lO nl vann. lkttl' ,L;ir d() en Ilt',L;;ltiv ])()l,ll1Sl' p/l 11,2' 10 t01l1l 

svarende til O, ()cf In i lnidd,'l for 11(' Il' brcfL\tell. 

Diagrarnmet fig, 30 gli' ('Il ,grafisk uversikt OVe']' lHl'cns rnat,'ri;lllntdsjeU 

1965-6(). !Zesllltal<:t er OgS/l OPpf\l!'t i Lllwll s. '17. 

Fig. 29 viser et 1<::il1't over rnålcstilkcll('s plasserillg og dell t('lnpOrd'l'e likc-

vektslinjen slik dC'n ble krokert inn av observatørelle til forskjellig" tidspunkt. 

Grensen mellom snØ og is er også tegnet inn. Pfl grunn av de to foregående 

års overskudd vil d, nne siste grense ligge et godt stykke nedenfor likevekts

linjen ved slutten ilV ablasjonsperioden. 

HØyden av Ukevektslinjen Cl' beregnet til 1750 m o. h. 

JTELLSTUGUBREEN 

Akkum LI l a s j () n . 

It 22. - 2:lo illcii, og det hadde da ennå 

ikke vært srneltl112. Over st~5rstccl('lcn CLV breen var somDleroverflaten 

tydelig og snØla~d aven slik karakter at sondering ga sikre' snØdyp. Det 
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Flyfotografi av Hellstugubreen tatt 21. juli 1966 (Widerøe IS 

Flyveselskap Al s) 

Aerial photo of Hellstugubreen taken July 21, 1966. 

ble tatt ca. 180 sonder inger langs 12 km sonderingsprofiler (53 sond. / km2
), 

og snØens vannverdi ble bestemt 5 steder (fig. 32), Sonderingen i de hØyest

liggende deler av firnomr~det p~ breens sørvestre del var usikker . H er 

er beliggenhe t e n av firngr e ns en p~ for skj ell i ge tider i lØpet av ablasjons

sesongen tatt til hjelp ved b es t emmelsen av akkumulasjonsmønste r e t. 

Akkumulasjonen etter 2 3 . mai og fram til akkumulasjonssesongens slutt 

(tilleggsakkumulasjonen) er beregnet til 10 cm vann over hele bre e n. 

Akkumulasjonsmønsteret (fig . 33) vise r god overensstemmelse med de fra 

tidligere ~r, borts ett fra at akkumulasjonen i de hØyeste niv~ene ikke øker 

s ~ mye med hØyden som tidligere (fig. 34). 
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HELLSTUGUBREEN 1966 HELLSTUGUBREEN 1966 

Position of stakes, pits and sounding profiles Accumu lat ion in cm of water equivalent 

N 

o stake 
• pit 

- sounding 
profile 

N 

b X::: j25-50 • 100-125 

t@}]50-75 .125-150 

~ 75-100 _ 150-175 

O~, ______ ~ ____ ~lkm 
o lkm 

Fig. 32 

Fig. 33 

~, ------~----~ 

Fig. 32 Fig. 33 

Beliggenheten av staker, sjakter og sonderingsprofiler på 
Hellstugubreen 1966. 

The position of stakes, pits and sounding profiles on Hellstugu~ 
breen 1966. 

Akkumulasjonskart for Hellstugubreen 1966. 

The accumu1ation map of Hellstugubreen 1966. 

Total akkumulasjon var i 1966 3, 2· 10
6
m3 vann som utgjør en midlere akku

mulasjon på 0,95 m (30 l/s kmz). 
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Hellstugubreen 1968 

1800+----+----"-,A-L-+H~4i4-~I+_--

1700 

uoo 

2 

oblation 

m water .. "i ...... ' 

accumulation 

Diagrammet viser variasjonene med hØyden over havet av 
akkumulasjonen, ablasjonen og budsjettet. 

Diagram showing the variations in accumulation, ablation and 
budget in relation to the altitude. 

HELLSTUGUBREEh 1966 

Areal Akkumulasjon Ablasjon Budsjett 

S C c A a B b 

km 2 10 6m3 Ils km 2 10 6m3 l/s km 
2 

10 6m3 l/s km 2 m m m 

0.062 O. C 2 4 0.38 12 0.217 3.50 III -0.193 -3.ll -99 

0.125 0,055 0.44 14 0.403 3.22 102 -0.348 -2.78 -88 

0.198 0.099 0.50 16 0.576 2.90 92 -0.477 -2.40 -76 

0.195 O .ll9 0.61 19 0.523 2.68 85 - 0.404 -2.06 -65 

0.207 0.145 0.70 22 0.543 2.62 83 -0.398 -1. 92 -61 

0.141 0,107 0.75 24 0.322 2.29 73 -0.215 -1. 53 -49 

0.144 0.120 0.83 26 0.324 2.25 71 - O. 204 -1. 41 -45 

O. 347 0.295 0.85 27 0.539 1. 84 58 -0.344 - 0.99 -31 

0.38 O 0.339 0.89 28 0.573 1. 51 48 -0.234 -0.61 -19 

0.610 0.624 1. 02 32 0.684 1.12 36 -0.060 - 0.09 - 3 

0.392 0.442 1.13 35 0.357 0,91 29 +0.085 + 0.22 + 7 

0.213 0.281 1.32 42 0.133 0.52 20 + 0.148 +0.70 +22 

0.291 0.446 1. 53 48 0.151 0.52 16 +0.295 +1.01 +32 

0.075 0.ll6 1. 55 49 O. 028 0.37 12 + 0.088 +1.17 +37 

3.38 O 3.212 0.95 30 5.473 1. 62 51 -2.251 -0.67 -21 
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Ablasjon. Stakene ble målt og eventuelt boret om 8. juli, 22. juli og i 

begynnelsen av september. I september ble også stakene triangulert. Da 

det viste seg å bli ablasjon også i september, ble stakene kontrollert igjen 

10. oktober opp til 1700 m o. h. I denne hØyden var ablasjonen etter forrige 

måling ubetydelig. Akkumulasjonssesongen hadde nå begynt over hele breen. 

Det er ikke foretatt målinger eller beregninger av sommerakkumulasjonen, 

men sammenlikning med forholdene andre steder gir grunn til å 

anta at sommerakkumulasjonen var liten på Hellstugubreen i 1966. 

Total ablasjon var 5, 5· 106m3 vann som tilsvarer l, 62 m (51 1/ s km2) jevnt 

fordelt over hele breflaten. 

Materialbalanse. Ablasjonen var betydelig større enn akkumulasjonen i 

1966, balansen var altså negativ. Resultatene fremgår av tabellen s. 51 

og fig. 34. I alt minket breen med 2,3 . 10 6m3 vann som tilsvarer 0,67 m vann 

jevnt fordelt over hele breflaten. I middel for hele året utgjør dette en ekstra 

avr enning på 21 1/ s km'. 

Rester av årets akkumulasjon lå bare igjen på breen aller høyeste partier. 

Likevektslinjen lå 1940 m o. h. som er mere enn 100 m høyere enn når 

breen er i likevekt. 

GRASUBREEN 

Materialhu sholdningen 

Akkumulasjon. Akkumulasjonen på Gråsubreen ble målt 12. juni. Det hadde 

da blitt meget varmt og avrenningen hadde begynt på breens laveste deler. 

Sjakt gravd 2050 m o. h. viste imidlertid at snølaget var vanngjennomtrengt 

bare ned til ca. l m's dyp. Noen avrenning av betydning kan det derfor ikke 

ha VPP·. t før denne Dlålingen. Temperaturobservasjoner fra Fanaråken tyder 

på det samme. Lufttemperaturen steg meget raskt dagene før 12. juni, men 

tidligere på året har tcmpe:catu.reIl ikke vært tilstrekkelig høy til å forårsake 

ablasjon på GråSLi.bTeen. 

Fordi ablasjonen ha.dde begynt \"ar dt.t ugs;'.; ddur:cet en del pålagret is, denne 

er målt ved stakene og tatt med i beregningcl av akkumulasjonen. Det ble 

tatt ca. 200 sonderinger langs 9 krn sonderingsprofiler (eller 83 sond/krnZ ), 

og snøtettheten ble be sternt i 4 sjakte r (fig. 35). Det vis te s eg da at snØens 
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2250 

GRÅSUBREEN 1966 

Accumulation 
in cm of water equlvalent 

liillillill 50 - n 

. 75<100 

Fig. 36 

Fig. 35 B eliggenhete n av stake r, sjakter og sonde ringsprofiler på 
Gråsubreen 1966. 

Fig. 36 

The position of stakes, pits and sounding profiles on Gråsubreen 
1966. 

Akkumulasjonskart for Gr åsubreen 19 66. 

Accumulation map of Gråsubre e n 1966. 

tetthet varierte med snødypet mere enn med høyden over havet, og tettheten 

var størst i den Øvre del av snølaget. Akkumulasjonskartet er gjengitt i fig. 

Total akkumulasjon var l , 7 106m~ vann som tilsvarer en middelakkumulasjon 

på 0,72 m eller 23 1/ s km!. 

Ablasjon. Ablasjonen ble m å lt og stakene eventuelt boret om 7. juli og 

25. juli. Siste ablasjonsmåling ble tatt 4 . september. Det hadde da kommet 

nysnø over hele breen, og en sammenlikning med forholdene p å Hellstugu

breen viser at det ikke kan ha vært merkbar ablasjon etter denne tid. 

Total ablasjon var 2,4· 106m3 vann som i middel tilsvarer l, O l m vann 

(32 1/ s km!). 
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GRÅSUBREEN 1966 

m a.s.1. 

2200~----~~-+---1~~~-+-----

2100 

20001----1>--+-------jrr.-~H_---+-t___t~

1900 ~-F-----+--+ 

ablation 

'O 

0 0,2 km2 
glaeier area 

-~~t---'~--T~---

o 2 m water equivalent 
accumulation 

Fig. 37 Variasjonene av akkumulasjonen, ablasjonen og budsjettet med 
hØyden Over havet. 

Diagram showing the variations of accumulation, ablation and 
budget in relation to the altitude. 

GRASUBREEN 1966 

HØyde Areal Akkumulasj on Ablasjon Budsjett 

intervall S C c A a B b 

m o.h. km 2 10 6m3 m 1/5 km 2 10 6m3 m 1/5 km 2 106m3 m l/s km 2 

1850-1900 0.085 0.075 0.87 28 0.152 1. 77 55 -0.077 -0.90 -28 

1900-1950 0.20 9 0.177 0.85 27 0.303 1. 45 45 -0.125 -0.50 -19 

1950-2000 0.478 U. 373 0.78 25 0.596 1. 25 40 -0.223 -0.47 -15 

2000-2050 0.455 0.299 0.65 21 0.464 1. 02 32 -0.165 -0,36 -11 

2050-2100 0.385 0.249 0.65 21 0.349 0.91 29 -0.100 -0.26 - 8 

2100-215 O 0.362 0.251 0.69 22 0.30 O 0.83 26 -0.049 -0.14 - 4 

2150-2200 0.274 0.200 0.73 23 0.184 0.68 22 +0.016 +().05 + 2 

2200-2250 0.129 0.094 0.73 23 0.048 0.38 12 +0.046 +0.35 +11 

2250-2260 0.007 O. O O 6 0.87 28 0.002 0.38 12 +0.004 +0.49 +15 

1850-2260 2.386 1. 724 0.72 23 2.398 1. Ol 32 -0.674 -0.29 - 9 
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Materialbalanse. Bare pil de høyeste delene av breen lil noe av ilrets 

akkumulasjon igjen ved ablasjonssesongens slutt. Det ble for breen som 

helhet et underskudd pil 0,7 . 10 6m3 vann, tilsvarende et massetap av 0,29 m 

(9 1/ s km2 ) jevnt fordelt over hele breen. Likevektslinjen lil 2150 m o. h. 

(fig. 37). Resultatene av ilrets millinger fremgilr av tabellen s. 54 og fig. 37. 

BLArSEN 

Materialhusholdningen 

Akkumulasjon. Akkumulasjons se songen hadde akkurat begynt da breen ble 

besøkt 23. september 1965. Stakene ble kontrollert og skjøtt 5. januar. SnØ

dypet varierte da mellom ca. 70 cm og ca. 250 cm, og midlere akkumulasjon 

Fig. 38 

Fig. 39 

Fig. 38 

BLÅISEN 1966 

J stake 
• prt 

-soundlnQ profile 

Fig. 39 

BLÅISEN 1966 

Accumulation 
ill (Ill ofwater equivalent 

1050 

~50-75 ~125-15( 

75-100. 150 -17 : 

100-125 

Beliggenheten av staker, sjakter og sonderingsprofiler pil 
BUisen. 

The positjon of stakes, pits and sounding profiles on Blilisen 
1966. 

Akkumulasjonskart for BUisen 1966. 

The accumulation map of Blilisen 1966. 



Fig. 40 

~ .... -..,. 

Blåisen fotografert 19. juli 1966. Den store avsmeltingen medfØrte at breisen kom frem 
praktisk talt Over hele breen. 

Blåisen photographed on Ju1y 19. 1966. In the summer of 1966 both the last year' s 
accumulation and older firn layers melted. so that the glaeier ice was uncovered 
almost on the whole glacier surface. 

Ul 
O' 
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Blåisen 1966 
m a.s.l. 

0 0.2 krn2 
glaeier area 

r:::::::.:::::i ° 2 . 1 0 6 m 3 wate r 
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Fig. 41 

HØyde 

intervall 

m o. h. 

850- 900 

900- 95 O 

950-1000 

1000-1050 

1050-1100 

1100-1150 

1150-1200 

850-1200 

ablatlon accumulation 

Variasjonene av akkumulasjonen, ablasjonen og budsjettet med 
hØyden over havet. 

The variation of accumulation, ablation and budget in relation 
to the altitude. 

BLArSEN 1966 

Areal Akkumulasjon Ablasjon Budsjett 

S C c A a B b 

km 2 10 6m3 l/s km 2 10 6m3 l/s km 2 10 6m 
3 

lis m m m 

0.02 O 0.014 0.70 22 0.065 3.25 103 -0.051 -2.55 -81 

0.152 0.114 0.75 24 0.442 2.91 92 -0.328 -2.16 -68 

0.421 0.363 0.86 27 1.102 2.62 83 -0.739 -1. 76 -56 

0.653 0.7 O 7 1. 08 34 1. 584 2.43 77 -0.877 -1. 35 -43 

0.661 0.842 1. 27 40 1. 443 2.18 69 -0.601 -0.91 -29 

0.237 0.34 O 1. 43 45 0.504 2.12 67 -0.164 -0.69 -22 

0.04 O U,Obl 1. 53 48 0.085 2.12 67 -0.024 -0.60 -19 

2.184 2. ',41 1.12 36 5.225 2.39 76 -2.784 -1. 27 -40 ___ L--

km 2 
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på dette tidspunkt er beregnet til 0,55 m vann. Akkumulasjonen ble målt 

igjen 23. mai. Snødypet ble rr.ålt ca. 135 steder langs Il km sonderings

profiler , og prøver av snøtettheten ble tatt 2 steder (ved stakene 3 og 9) 

(fig. 38). Denne målingen ble utført like før akkumulasjonssesongens slutt, 

og akkumulasjonen etter 23. mai er beregnet til 4 cm vann over hele breen. 

Akkumulasjonskartet er gjengitt i fig. 39. 

Total akkumulasjon var i 1966 2,4· lObm; vann som i middel utgjør l, 12 m. 

Fordelt over hele året tilsvarer dette en ekstra avrenning på 36 1/ s km!. 

Ablasjon. I løpet av sommeren ble ablasjonen målt 4 ganger, l. juli, 19. juli, 

7. august og 13, august. Ved besøk ptL breen 20. oktober ble ablasjonen etter 

13. august målt. På dette tidspunkt var årets akkumulasjon smeltet bort over 

alt, og dessuten var så mye av firnen tært vekk at breisen kom frem nesten 

over hele breen (fig. 40 ). 

dette året, rrlen l så la ve Id 

13. august. Siste ablasjonsrn 

Skjomenomriidet kom vinteren uvanlig tidlig 

:r som på BIHsen var det ablasjon også etter 

ble uh~;jrt 20. okta ber, og det hadde da 

kommet n1ellorn 0,5 1'1'1 og l )m sn«L ~edenfor ca. 950 m o. h. avtar ab1a

sjonen vesentlig mer niee! stigende høyde (~nn høyere opp på breen (fig. 41). 

Dette skyldes at fjorårets likevc:ktslinje lå omtrent i dette nivå, og den 

midlere albedo for somrne ren ble ela høyere uventor denne grensen enn neden-

for. 

Materialbalanse . Da ablasJonen p~l Blai sen dette året var langt større enn 

akkumulasjonen ble materialbalansen negativ. Bremassen minket med 

2,8· 10 6m; vann sorn tilsvarer 1,40 rn Vclnn (4.3 1. / s km') jevnt fordelt over bre-

arealet. Tabellen s. 57 og ·-:1-1 visL:r resultatene av årets målinger. Da 

mere enn årets akkumulas.io!l 5lneltet \'ekk alle steder på breen var det negativt 

budsjett helt til toppen a,' bl'een,og likevektslinjt~n ble liggende høyere enn 

breens høyeste deler. Breen nil!' opp til lZ00 rYl o. h. , og ved ekstrapolasjon 

av budsjettkur e ca. 1400 m o. h. 

På Storstein", ".FUi::)r,c'dl c: t, og det er foretatt 

'1.1 av ~1blM.f,;jonssesongen. 

registrert av lirnnigraferl j -b~' c; t:r~. (c::\. Z k.r~'l d l~nfor bl' ekanten). 
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STORSTEINSFJELLBREEN 1966 
1800 STORSTEINSFJELLBREEN 1966 

Position of stakes, pits and sounding profiles ACCUMULATION in cm of water equivalent 

o stake 
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- sounding profile 

o 
l 

Fig. 42 

Fig. 43 

o 
L-- _~ __ ~ ___ _ 

------+N 

Fig. 42 Fig. 43 

Beliggenheten av staker, sjakter og sonderingsprofiler på 
Storsteinsfjellbreen 1966. 

Eæ ~~=~5o 
rnzm 100-125 
~ 125-150 

.150-200 

The position of stakes, pits and sounding profiles on Stor steins -
fjellbreen 1966. 

Akkumulasjonskart for Stor steinsfjellbreen 1966. 

The accumulation map of Storsteinsfjellbreen 1966. 

To observatører var stasjonert på breen i tiden 15/6-1/9. Foruten å ta 

seg av de glasiologiske og meteorologiske målinger og observasjoner på 

Storsteinsfjellbreen skulle disse måle ablasjonen på Blåisen og Cainhavarre 

med jevne mellomrom. 
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:Mate r ialhus holdningen 

Akkumulas jon. 22. september 1965 hadde akkumulasjonen allerede begynt. 

Da stakene ble kontrollert 8. januar var snødypet mellom l m og 2 m på 

størstedelen av breen, og akkumulasjonC'n var :;,9 . 106m3 vann (i middel 

0,65 mi. Beregningen er forciatt på grunnlag av målinger ved stakene. 

18. -19. mai ble akkurrntlasjonen målt igjen. Snødypet kunne bestemmes 

ved sondering over hele breen og det ble tatt ca. 240 sonderingen langs 

21 km sondecin2.sproflLr·r (..JO sond. !kTC). Snoprover blf' tatt ved stakene 

3, 8 o g l 8 (f i C;. .4:2 ) . S n () l • n Vii r Ol', krClrn i overflaten, nlen ellers tørr. 

Det falt irrli ell , rticl l!;:i:',' srn n(:db\jl'ml'llCc1Cl' UL; ald<urnulasjonen etter 19. mai 

akkumuJ :-15 jOl, ( 

Cl kk 11 TYn l l " ! Cl il ; l 

Ablas iUt]. 

prØver bl :;11' (;, 

periocl,::,. 

hadde ell t 

vescntlicc' ,t 

deler. '-

A hl c]. 

6 [) l! S II 

smelt(·;. 

(-.,. 

{11 

I, 

\L linill] "'.i()115fu]'c',·jirl.!(·:1 l'J" vist i fig. 43 , og 

, ~ l ( ""j' !l1.ll, ;I~ :lklullTlll];'1.sj()llSmcinsirei i 

ij 

l I, 

1,1 1 { ; ( ] , . j 1: 1 ~_ \ . i 1.) l' 

I ,;, \, \ ; \',;' il_~~ {l\';~i'l ~,_, \ (I 1'1)11 \-,!\l', 

.;: i, ,r \ i,! 

, ,. 
:1 i-; 

,tIt 1'-

. ( ~ , 
, . 
l, j;- ',1" \ l') il llJ O. L, ) snleltct 

, ~~ j , 

'l5 nedre deler, og det alt 

! : '.: 1,7 un 
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Storsteinsfjellbreen 1966 
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Variasjonene av akkumulasjonen, ablasjonen og budsjettet med 
hØyden over havet. 

Variations of accumulation, ablation and budget in relation to 
the elevation. 

STORSTEINSFJELLBREEK 1966 

Areal Akkumu1as jon Ablasjon Budsjett 

S C c A a B b 

km 2 10 6m3 m 1/5 km 2 10 6m3 m 1/5 km 2 10 6m3 m 1/5 km 2 

0.025 0.017 0.68 22 0.106 4.25 135 -0.089 -3.57 -113 

0.061 0.034 0.56 18 0.259 4.25 135 -0.224 -3.69 -117 

0.080 0.037 0.46 15 0.316 3.96 126 -0.279 -3.50 -Ill 

0.120 0.071 0.59 19 0.431 3.59 114 -0.360 -3.00 95 

0.215 0.135 0.63 20 0.698 3.25 103 -0.563 -2.62 - 83 

0.300 0.223 0.74 24 0.926 3.09 98 -0.703 -2.35 - 74 

0.379 0.298 0.79 25 0.990 2.61 83 -0.692 -1, 82 - 58 

0.743 0.644 0.87 28 1. 583 2.13 68 -0.939 -1.26 - 40 

0.675 0.671 0.99 31 1, 218 1. 8 O 57 -0.547 -0.81 - 26 

1. 032 1.111 1. 08 34 1. 712 1. 61 51 -0.601 -0.53 - 17 

0.898 1. 047 1.17 37 1, 272 1. 42 45 -0.225 -0.25 - 8 

0.484 0.601 1. 24 39 0.630 1. 30 41 -0.029 -0.06 - 2 

0.357 0.474 1. 33 42 0.446 1. 25 40 +0.028 +0.08 + 2 

0.208 0.28 O 1. 40 44 0.258 1. 24 39 +0.022 +0.16 + 5 

0.174 0.265 1. 52 48 0.217 1. 24 39 +0.048 +0.28 + 9 

0.173 0.272 1. 57 50 0.216 1. 24 39 +0.056 +0.33 + 10 

0.134 0.2l4 1. 6 O 51 0.167 1. 24 39 +0.047 +0.36 +11 

0.041 O. 069 1. 68 53 0.051 1. 24 39 +0.018 +0.44 + 14 

0.022 0.037 1. 68 53 0.027 1. 23 39 +0.010 +0.45 + 1'4 

6.120 6.447 1. 05 34 11.527 1. 88 60 -5.080 -0.83 - 26 
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Materialbalanse. Materialbalansen på Storsteinsfjellbreen var negativ og 

i alt ble 5, O· l 06ffi3 vann berØvet breen og tilført vas sdraget nedenfor. 

Dette tilsvarer O, S2 m vann (26 1/s km') jevnt fordelt over hele breen. 

Fig. 44 viser variasjonen av akkumulasjon, ablasjon og balanse med 

hØyden over havet, og de kvantitative resultater fremgår av tabellen s. 61. 

Likevektslinjen lå i 1966 1500 m o. h. Da det i 1965 var positiv material

balanse med likevektslinjen bare 1250 m o. h. fremsto likevektslinjen i år 

som grensen mellom årets snØ og eldre firn. 

Meteorologiske og hydrologiske observasjoner og beregninger 

Sky- og vindforhold. Som det fremgår av diagrammet var det forholdsvis 

mye skyet vær på Storsteinsfjell i 1966. I observasjonsperioden 

(19/6-31/S) var det en helt skyfri dag, og bare 21 dager var det halvskyet 

eller klarere. Midlere skydekke var 6,9. 

Vindretningen varierte mye, men den fremherskende vindretning var vestlig. 

Vindstyrken var moderat, stør stcdclen av tiden lå midlere dØgnlig vind

styrke mellom 2 m/s og S m/s. 

Temperaturforhold. Temperaturen ble registrert 3 steder, ved observasjons

hytta (9S0 m o. h.), på bretungen (9S0 m o. h.), og på breplatået (1330 rn o. h.). 

Terrnografen på breplatået sto i år feilaktig ved stake 16, mens den i 1965 

sto ved stake IS. Når det taes hensyn til de aktuelle hØydeforskjeller ved 

beregningene skulle dette imidlertid ikke ha særlig betydning. 

Temperaturgangen på de tre stedene er temmelig ensartet, og tempera

turen er hele tiden høyere ved observasjonshytta enn på bretungen, i 

middel l, OoC (fig. 45). Samme forhold ble funnet i 1965. HØyeste døgn

middeltem~ eratur ble obs ervert 26. juli alle tre steder, og den var da 

henholdsvis 16, SOC, 14, 7 0 C og 9, SOC ved observasjonshytta, på bretungen 

og på breplatået. Laveste dØgnmiddeltemperatur hadde man 21. august ved 

observasjonshytta, +0, SOC, og på bretungen, +0,3 0 C. på breplatået ble 

laveste døgnmiddeltemperatur registrert 20. august og var da -2, 4 o C. 

DØgnmiddeltemperaturene for juli og august var henholdsvis S, IOC og 

5, 1°C d b ° o o ° ve ° servasjonshytta, 7, l C og 4, l C pa bretungen og 4, 2 C og 

l, 9°C på breplatået. 
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STORSTEINS FJELL 1966 
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Diagramm_et viser daglig skydekke, dØgnnedbør og dØgnmiddel
temperatur (kurve l) ved obs ervasjonshytta, døgnmiddel
temperaturene på bretungen (kurve 2) og på br eplatået (kurve 3), 
samt beregnet døgnavløp ved limnigrafen i breelva. 

The diagram shows daily mean cloudiness, daily precipitation 
and daily mean temperature (curve l) at the observation hut, 
daily mean temperature on the glaeier tongue (curve 2) and on the 
glaeier plateau (curve 3), and daily discharge at the water gauge. 
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Temperatur gradienten mellom Riksgr~ns en (512 m o. h.) og obs ervasjons

hytta er beregnet til O, 54 0 C/IOO m både for juli og august, temperatur

gradienten på breen i hØydeintervallet 980 m - 1330 m o. h. var noe hØyere, 

O, 83 0 C/IOO m i juli og O, 65 0 C/IOO m i august. 

Nedbørforhold. Døgnlig nedbØr ble målt ved obs ervasjonshytta i standard-

måler og Pluvius-måler i tiden 19/6-31/8. Gjennomgående ble det opp

fanget nOe mere nedbØr (ca. 4 '/'0) i standardmåleren enn i Pluvius -måleren. 

For å få et inntrykk av nedbØrfordelingen i området ble det satt ut 40 

Pluvius-målere hvorav 27 på breen og 13 i den øvrige del av nedslagsfeltet 

som begrenses av limnigrafen i breelven. NedbØrmålinger ble foretatt på 

breen i tiden 6. juli - 30. august, og på land allerede fra 25. juni. Tiden fra 

25. juni og ut august kan deles i 4 perioder med nedbØr, l) 29. juni - 9. juli, 

2) 12. - 25. juli, 3) 28. juli - 3. august og 4) 5. - 30. august. Disse nedbør

periodene kan gjlcnfinrll's på nærliggende meteorologiske stasjoner. 

Observasjonene, i dl' 4 pcriodcc frenlgilr av fig. 46. I 2 av periodene er 

målingene ikke fullstendip,l:'. I c!en førstl' pC'ciodcn var <llle nl;llcrne cnn/L 

ikke satt ut, i den Histc perioden fCllt dell alt vesentlige del av nedbøren sorn 

snØ, og n1;Uinger pil brCl:n mangler i dl~ntll' perioden. I de to rncllomliggende 

perioder er rn/ilingene pr"dktisk t<l11 rullstl'ndigc. I 2. p<,!"iodc h;lClclc enkelte 

av målerne pil breens "ivrl' del l"l'nt OVl'I", Illl'n salllm(~nlikning rnt'dllcrr-

liggende målere tyder på at ikke store ncdb yh"n1l'ngclcr kan ha konlmd cttcr 

at målerne ble fulle. Nedbøren øker vesentlig niecl stigende hØyde Over havet 

og varierer fra ca. 2,5 CHl til mere enn 8 cm, middelverdien er 4,8 cm. 

I 3. periode er nedbøren mindre og varierer lite. De største nedbØrmengder 

falt da i feltets SØrØstlige del. Middelnedbøren i denne perioden er beregnet 

til 2, 2 cm. 

I de to fullstendige periodene er middelnedbØren i feltet sammenliknet med 

nedbøren målt på stasjonl~ne Ankenes (p A)' Narvik Il (PN ), Skjomen (PS), 

Riksgransen (PR)' med middelnedbøren fra Ankenes, Narvik og Skjomen 

(P' = + (p l\T -I- Ps + PR) ), og med rnidclclnedbør en fra Narvik, Skjomen 
- i I . I 

og Rik s gra n sen ( P - .~ ( P l\J +- P S -1.- p n) ). 

Som i 1965 finner 1112n at ncc1børl'!l Cl' forllolc1svis ujevn i dette området, 

men bortsett fra sannnenlikningen nH~d Skjornen l~r det god overenstemmeIse 

mellorn resultalenl' fra 1965 og 1966. Videre er det best korrelasjon med 
, j 

middelverdien for '\ av stasjonene (P og P ). Se tabellen s. 66. 



STORSTEINSFJELLBREEN 
Precipitation measurements 1966 
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Flg. 46 Kart som viser belIggenheten av nedbørmålere på Storsteinfjellbreen 1966, 'samt de målte 

nedbørhØyder i 4 perioder. 

Map showing the position of precipitation gauges on Storsteinsfjellbreen 1966, and the 
observed precipitation during 4 periods. 
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STORST E I NSFJELL 1966 

Water and silt transport at the water gauge 
July 25 0800 - July 26 0800 
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Fig. 47. Vann- og slamtransport ved limnigrafen i ett døgn basert på 
målinger hver time. 

Water and silt transport at the water gauge during one day 
and night based on observations every hour. 

Per. P P P P P P P 

PA Ps PR - -
mm P N p' p' , 

2 48.3 1.18 0.74 1. 89 1.14 1.10 1. 09 

3 21. 7 O. 69 O. 93 1. 43 0.80 0.93 0.99 

Middelverdi 1966 0.94 0.83 1. 66 O. 97 1. 02 1. 04 

Stand. a vv ik 1966 0.25 0.10 0.23 0.17 O. 09 O • 05 

Middel verdi 1965 1.05 1.05 1. 03 0.86 1. 00 0.93 

Stand. avv ik 1965 O. 27 0.19 0.16 0.15 0.16 0.11 
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Hydr ologiske målinger og beregninger. AvlØpet i breelven (Vm. 1488) ble 

registrert fra 25. juni og ut ablasjonssesongen, beregnet dØgnlig avlØp er 

gjengitt i fig. 45. Figuren viser tydelig sammenheng mellom avløpet og luft

temperatur en. 

Det er foretatt trinnvis regresjonsanalyse på observasjonsmaterialet, og 

det viser seg da at avlØpet (Q ) er best korrelert med lufttemperaturen på 
n 

bretungen dagen før (tn _ l ). Korrelasjonen øker ikke om man tar med flere 

variable. på grunnlag av 48 observasjonssett er følgende formel beregnet: 

Q =1,50t 1-2,63 
n n-

der Q er uttrykt i l 04ffi3 og t i °C. Den multiple korrelasjonskoeffisienten er 

bare 0,72, og det kan bemerkes at regresjonslikningen er fysisk urealistisk, 

da konstantleddet er negativt. 

Videre er slamføringen målt hver time i et døgn, fra 25. juli kl. 08 til 

26. juli kl. 07. Slamføringen varierte da mellom O. 107 gil (kl. 08) og 

0.501 gil (kl. 20). Tilsammen var slamtransporten 157· 103 kg dette 

dØgnet. Vannføringen og slamføringen i dette dØgnet er illustrert i fig. 47. 

CAINIIAVARRF, 

Kartgrunnlag 

I forbindelse med planleggingen og utbyggingen av Skjomenvassdraget ble 

en større del av dette området kartlagt a v Statskraftverkene i 1964. 

Kartene er konstruert fotogrammetrisk av Fjellangers Oppmåling og Luft

kartlegging, i målestokken l: 10.000, på grunnlag av flyfotografier tatt i 

1960. Ekvidistansen er 10 m. 

Et utsnitt av dette kartverket, som dekker Cainhavarrebreen og dens 

nærmeste omgivelser, er ny tegnet og trykt i 2 farger (fig.48). Bresprekker 

er skissert inn på dette kartet. 

Mate rialhusholdningen 

Akkumulasjon. I slutten av september l C)65 hadde akkumulasjonen begynt 

over hele breen, og denne breen ble ikke besøkt igjen før ved akkumula

sjonsmålingen 21. mai 1966. Det ble da foretatt ca. 60 sonderinger langs 
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CAINHAVARRE CAINHAVARRE 
ACCUMULATION 1%6 

in cm ol water equivalent 

Fbsition ol stakes, Plts and sounding proliles 

1966 

o 

Fig. 49 

Fig. 50 

500m 

Fig. 49 
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500m 

Fig. 50 
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Beliggenheten av staker, sjakter og sonderingsprofiler på 
Cainhavarre 1966. 

The position of stakes, pits and sounding prQfiles on Cainhavarre 
1966. 

Akkumulasjonskart for Cainhavarre 1966. 

Accumulation map of Cainha\-arre 1966. 

4,5 km sonderingsprofiler (100 sond. km2 ) og snØprøve ble tatt ved stake 8 

(fig. 49). Det var fremdeles noe akkumulasjon i området, og denne er 

beregnet til 3 cm vannverdi. Arets akkumulasjonskart er gjengitt i fig. 50. 

6 ' ) Total akkumulasjon var 0,77 10;n3 vann eller 1,12 m (36 lis km2 jevnt for-

delt over hele breen. 

Ablasjon. I ablasjonssesongen ble breen besøkt første gang 9. juli. Det 

hadde da smeltet snØ, firn og is tilsvarende vel 76 cm vann, og ablasjonen 

varierte lite med høyden over havet. Ablasjonen ble målt igjen 25. juli og 

12. august. Ablasjonssesongen sluttet tidlig, og kontroll pel breen i desember 

viste at det praktisk talt ikke hadde vært smelting etter 12. august. 

Total ablasjon var 1,42. 10 6m3 vann som i middel utgjør Z, 07 m (66 1/ fi~d1l2). 
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Cainhavarre 1966 
m a. s. I. 
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Fig. 51 Variasjonen ;3\ akkumulasjonen, ablasJuneYl llg ll(;ttobudsjt,tt(~t 
med høyden o\'cr l'il\'(:~t. 

The variation of accumulatiorl, ablation and budget III relåtiUl1 
to altitude. 
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Materialbalanse. Da ablasjonen langt overskred akkmllulasjonen ble 

materialbalansen negativ, og i alt minket bremassen med 0,65 . 106m~ vann. 

Dette tilsvarer 0,95 m vann jevnt fordelt over hele breen og utgjør et ekstra 

årlig avløp på 30 1/ s kml • Resultatene av årets målinger fremgår av tabellen 

s.70 og fig. Sl. 

Det var netto ablasjon over hele breen og likevektslinjen lå altså høyere 

enn breens øvre deler. Ekstrapolasjon av budsjettkurven gir en teoretisk 

likevektslinje ca. 1600 mo. h. 

EN SAMMENLIKNING AV MATERIALHUSHOLDNINGEN pA 

DE ENKELTE BREENE 

Materialhusholdningen er i 1966 målt etter samme metodikk og på de samme 

breer som tidligere (AJfotbreen, Folgefonni, Nigardsbreen, Hardanger

jøkulen, Hellstugubreen og GrtLsubreen i Sør-Norge, BL'iisen, Storsteins

fjellbreen og Cainhavarre i Nord-Norge). Dessuten ble millingvr igangsatt 

på Tunsbergdalsbreen. En oversikt over resultatene er vist i tabellen neden

for. Eventuell sornllleral,kurnulasjotl inngilr ikke i verdier <tngitt i tabellen. 

Sommerakkumulasjonen VeLr alle steder sv,crt liten i 1966. J siste rubrikk er 

høyden av likevektslinjen angitt. Der denne sUl r i parentes va t· dd negativt 

budsjett over hele breen slik at likevektslinjen lå hØyere enn breens hØyeste 

partier. Den angitte likevektslinjen er derfor i slike tilfeller tcoretisk,og 

er funnet ved ekstrapolasjon av budsjettkurven. 
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MASS EXCHANGE ON GLACIERS IN SOUTHERN NORWAY 1966 

o elevation of Q'Yerage equilibrium line. computed 
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Et profil lagt fra Alfotbreen til Gråsubreen. De øvrige 
breer er projisert inn i forhold til likevektslinjens høyde i 
et balansert år. 

A profile from Alfotbreen to Gråsubreen. The other glaeiers 
are placed in the profile according to the elevation of the 
equilibrium line in a year with balanced mass budget. 

På liknende måte som tidligere år er materialomsetningen på de enkelte 

breene sammenliknet innbyrdes, i Sør-Norge sett i relasjon til den høyde 

likevektslinjen ville ha et år breenE" cr i likevekt (average equilibrium line) 

og i Nord-Norge sett i relasjon til glasiasjonsgrensesn høyde. 

Forholdene i Sør-Norge illustreres av fig. 52. De enkelte breers beliggen

het sett i relasjon til høyden av den balanserte likevektslinje er her 

projisert inn i et profil lagt fra Alfotbreen til Gråsubreen. Både akkumu

lasjon og ablasjon synker fra vest mot øst. I de tilfeller sommerakkumu

lasjonen er beregnet er den tatt med i diagrammet. Alle steder var avsmelt

ningen vesentlig større enn akkumulasjonen, og materialbalansen var altså 

negativ. Dette medførte at likevektslinjen i 1966 lå betydelig høyere enn den 
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DiagraIllIllet viser forholdet mellOIll akkumulasjon og ablasjon 
sett i relasjon til forholdene ni1T breene er i likevekt og har 
"norIllal" materialoIllsetning. J\. Alfotbreen, F Folgefonni, 
N = Nigarclsbrcen, Ila = Harclangerj0kulen, S = Storbreen, 
He - Hellstugubrecn og G = Gr;'isubrecn. 

The relation between accuIllulation and ablation for severai 
years cOIllpared with that in a year with balanced budget and 
"norIllal" Illas s exchange. 

ville gjort i et balansert år. På Jostedalsbreen og breene lenger øst kunne 

likevektslinjen observeres, og høyden av denne freIllgår av IllaterialoIll

setningsdiagraIllIllene for de enkelte breer. på Folgefonni og Alfotbreen 

deriIllot forsvant hele vintersnødekket og dessuten firn eller is over hele 

breen, slik at breen tapte Illasse over hele sin overflate. En likevektslinje 

for 1966 ville derfor her ligget høyere enn breens høye ste deler. Ved ekstra

polasjon av budsjettkurvene har Illan grafisk funnet et teoretisk nivå for like

vekt. Resultatet er vist i diagraIllIllet. 

I figur 53 er IllaterialoIllsetningen i 1966 saIllIllenliknet Illed resultatene fra 

tidligere år. Breenes "norIllale" likevekt er beregnet og satt inn i diagraIll

Illet. I 1966 var budsjettet negativt, og punktene SOIll Illarkerer situasjonen 

dette året ligger hele tiden under kurven SOIll angir likevekt. Vide re freIll

går det at resultatene fra Nigardsbreen i år er Illere i overenssteIllIllelse Illed 

resultatene på de øvrige breene enn hva tilfellet har vært i tidligere år. 

DiagraIllIllet er utarbeidet av o. Liestøl. 
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MASS EXCHANGE ON GLACIERS IN NORTHERN SCANDINAVIA 1966 
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Et profil lagt normalt på isoglasihypsene og gjennom Stor steins
fjellbreen. De øvrige brene er plassert i forhold til den stedlige 
glasiasjonsgrenses høyde over havet. 

A profile through Stor steinsfjellbreen perpendicular to the 
isoglacihypses. The other glaciers are placed in relation to 
the elevation of the glaciation limit. 

I Nord-Norge er materialomsetningen satt i relasjon til glasiasjonsgrensens 

høyde (fig. 54). Materialomsetningen viser synkende tendens fra vest mot 

øst, men forholdet er på langt nær så tydelig som i Sør-Norge. Akkumula

sjonen var omtrent den samme overalt, men ablasjonen synes å synke mot 

øst. Bare på Storsteinsfjellbreen kunne likevektslinjen observeres, og den 

lå her høyere enn glasiasjonsgrensen. Denne ansees å ligge 100-200 m 

høyere enn likevektslinjen i et balansert år. på Blåisen og Cainhavarre er 

den teoretiske likevektslinjen for 1966 funnet grafisk på samme måte som i 

Sør-Norge. på Blåisen lå likevektslinjen i 1966 vesentlig høyere enn toppen 

av breen, på Cainhavarre bare såvidt høyere. For sammenlikningens skyld 

er resultatene fra Storglaciaren i Nord-Sverige (målingene her foretas av 

Stockholms Universitet ved Dr. V. Schytt). Det ser ut som akkumula-

sjonen her har vært større enn breens kontinentale beliggenhet skulle tilsi. 

Budsjettkurvene for 1966 er vist i fig. 55 og det fremgår også her at like-

vektslinjen stiger innover i landet og dessuten at den er lavere i nord enn i 

sør. 

Den kraftige breminkingen i 1966 skylde s både liten akkumulasjon og stor 

ablasjon. Etter Meteorologisk Institutt 1 s snøakkumulasjonskart var nedbøren 

i snøakkumulasjonssesongen 1966 bare 60-70 % av normalt over hele Vest

landet, relativt økte akkumulasjonen innover i landet, og det var i midt- og 

øst-Jotunheimen omkring 80% av normal akkumulasjon. I Sør-Norge var det 
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Budget diagrams 1966 
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The budget diagrams for 1966. 
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mye pent, varmt vær denne sommeren, og de fleste steder var sommer

temperaturen (juni- sept. ) i overkant av normalen. Dette førte til et usedvanlig 

stort negativt budsjett for breene i Sør-Norge. 

I J'\ord-Norge minket ogs;'! breene betydelig dette året. I Skjomenområdet 

var akkumulasjonen ifølge Meteorologisk Institutt' s vurderinger 80 - 90 % av 

det normale. Ablasjonssesongen begynte forholdsvis tidlig og det var spesielt 

stor ab1asjon i siste halvdel av juni n'låned. 

Senere på sommeren var været mere skiftende, og neste års akkumula

sjons se song begynte tidlig. Sommertemperaturen (juni- sept. ) var likevel 

noe høyere enn normalt i dette områclet"og det var negativt budsjett på alle 

breene. De glasiologiske forhold var i 1966 ganske ensartet nord og sØr i 

landet. 
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SUMMARY 

The current glacio-hydro10gica1 measurements on Norwegian glaeiers 

(Pytte and østrem 1965, Pytte and Liestøi 1966) were continued in 1966, 

although with a slight1y increased over-all program. Mass budget studies 

\,"ere initiated this year on Tunsbergdalsbreen, an outlet glaeier on the 

southeaste rn side of Jo stedal sbreen. 

Mas s budget studie s 

The mass budget studies were carried out by the standard methods, 

previously de scribed by ø strem and Lie støl 1963, østrem 1966, and other s. 

The mass budget terms proposed at the Symposium on Glaeier Mass Budget 

Studies in Tacoma 1965, are generally used in this report. This is a 

modification of a system given by Meier (Meier 1962, p. 252- 261). 

Complete observations of accurnulation and ablation were carried out on 

6 glaeiers in southern Norway (Alfotbreen, Folgefonni, Nigardsbreen, 

Hardangerjøkulen, Hellstugubreen and Grå.subreen) and on 3 glaeiers in 

northern Korway (Blåisen, Storsteinsfjellbreen and Cainhavarre). Mass 

budget studies were also started on TUllsbergdalsbreen, but the results are 

so far of a preliminary nature. 

Accumulation. Accumulation is defined as the sum of maximum accumulated 

mass in each height interval on the glaeier , so that the accumulation period 

may be of different length on varying places on the glaeier. The accumulation 

is found by snow depth measurements at a large number of points along 

selected sounding profiles. The snow density is measured by digging a few 

pits on each glaeier. Due to the unusually well developed summer surface In 

1965 and the Slna li acctlDlulation in [966, the sounding rnethod could be 

used on all glaeiers this year. For each glaeier a map of stakes, 

pits and sounding profil. s is included Hl this report (Figs. 3, 10, 17, 25, 32, 

perfornJecl eXd.ct at r}le tinlt' of rnaxirnurn ;iccurnulation. The additiona.l 

accumulation. ~. (', snow falling in between the tirne of the snow survey and 

the end of the CiccLunulation seC.cson, is in lnost cases observed directly. 

When this v/as nut pos sible, th,c; additional Cirnount of snow wo.s calculated 
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from observations at meteorological stations in the vicinity. Accumulation 

maps of the glaeiers are shown in Figs. 4, li, 18, 26 28, 33 36, 39, 43, 

50. 

Total and mean accumulation in each 50-m height interval (and for the whole 

glaeier ) are calculated by measuring the appropriate areas on the accumulation 

map. On Nigardsbreen and Tunsbergdalsbreen 100-m height intervals were 

used. On all glaeiers the accumulation this year was less than normal. 

According to snow accumulation data from the Norwegian Meteorological 

Institute the precipitation in the accumulation season was about 60-70'10 of 

the normal in southern Norway and 80-90'10 of the normal in northern Norway. 

(The 30-year period 1901 - 19'30is regarded as normal in this connection). 

Ablation. Ablation is defined as the decrease of glaeier mass in each height 

interval measured from the end of the accumulation season until accumulation 

starts again next year. Therefore, the ablation season will also usually be 

of different length on various places on the glaeier. 

The ablation is found by stake readings and by observations of density changes 

in the snow and the firn. Refreezing of melt water in the firn area has been 

taken into consideration. The ablation normally decreases with increasing 

altitude. For the same altitude on any one glaeier there can be great 

variations in ablation (see Fig. 13. showing conditions on Folgefonni). These 

are real variations in ablation and a result of various properties of the 

glaeier surface , and do not indicate the degree of accuracy of the point measure

ments. Total ablation is calculated after the same methods as the accumu

lation, by measuring areas of equal ablation on the maps. Thus the varying 

weight of the different stake readings have been taken into consideration. 

Budget. The budget, defined as the difference between accumulation and 

ablation, was negative on all the observed glaeiers in 1966. The quantitative 

re sults of this year' s nleasurernents are shown in a table and a diagram 

which illustrates the variations of accumulation, ablation and budget with 

altitude, the area distribution, and the total mas s budget for each of the 

glaeiers (Figs. 5,13,20,27,30 34,37 41,44,51). 

Most years there are some accumulation also during the ablation season. 

In 1966 the summer accumulation was negligible on Alfotbreen~ both on 

Folgefonni, Nigardsbreen and Storsteinsfjellbreen it amounted to 7 cm water 
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equivalent averaged over the whole glacier area. As the measurements of 

the summer accumulation do not have a sufficient degree of accuracy, it 

had to be calculated from meteorological observations. The calculations 

were done, however, only in cases when meteorological observations were 

taken at the glacier. The summer accumulation is included in the tables 

and diagrams de scribing the re sults from this year I s measurements. But 

it has no influence on the final budget va lue s, as it increases both the 

accumulation and ablation figures with the same amount. In a heat budget 

study of the glaciers, however, this is of great importance and must be 

taken into consideration. 

The ablation was about normal this year, but due to small accumulation the 

glacier ice was uncovered early over very large areas (Fig. 40). The 

position of the transient snow line was sketched in on maps at selected 

times, these were later used to check the accumulation maps. 

The accuracy of budget measurements has previously been evaluated in 

detail (Pytte 1963, 1964). As the study was perforrned similarly in 1966, the 

accuracy is believed to be about the same, or somewhat better due to the 

increasing local knowledge of the different glaciers, and the favourable 

conditions for accumulations measurements this year. The deviations in 

the results are therefore supposed to be less than 10 cm of water equivalent ln 

mean value s. On Tunsbergdalsbreen , however, the accuracy is le s s because 

of an insufficient amount of basic data. 

In Fig. 54 the budget diagrams for all the glacier s are combined. In 

Fig. 52 the mass exchange of the different glaciers in southern Norway is 

shown in relation to the altitude of the equilibrium line in a year with balanc~d 

budgets on the glaciers. It is obvious that the mass exchange diminishes 

from the maritime western areas to the continental areas further east. The 

altitude of the equilibrium line in 1966 is everywhere higher than that of a 

balanced year, and in the westernmost areas even above the top of the glaciers. 

Similarly fig. 55 illustrates the mass budgets related to the altitude of the 

glaciation limit in the northern area. The altitude of the equilibrium line for 

a balanced budget year is not established as yet for this nothern area. 

In fig. 53 the relation between accumulation and ablation is illustrated, and 

the results from previous years I measurements are plotted as well. The 

"normal" accumulation and ablation in a year with a balanced budget is 

calculated (by Dr. O. Lie støl), and this is shown in the diagram. 
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Meteorological and hydrological inve stigations 

Some special meteorological and hydrological investigations were done at 

Alfotbreen, Fblgefonni, Nigardsbreen, HardangerjØkulen and Storsteins

fjellbreen. The re sults, except those from Hardanger jøkulen, are given 

he re. On Hardangerjøkulen the inve stigations were more detailed and the 

re sults will be pre sented later. 

On Alfotbreen, Folgefonni, Nigardsbreen and Storsteinsfjellbreen daily 

observations were made of cloud cover, air temperature , wind conditions 

and precipitation. Furthermore discharge in rivers from the glaeier basins 

was recorded except in the case of the streams from Folgefonni. The results 

are given in a diagram for each glacier (Figs. 6, 14, 21, 45). 

The temperature gradient between the glaeier area and meteorological 

stations in the vicinity is computed, and so also the gradient within the 

glaeier area where measurements are available from more than one place. 

There seems to be a discontinuity in the temperature gradient near the edge of 

the glacier. On Storsteinsfjellbreen temperature observations were made 

simultaneously at identical altitudes on the glaeier and on bare ground. The 

mean temperature "jump" was l. oOe between glaeier and bare ground. The 

observations from Nigardsbreen and Folgefonni indicate that this difference 

is caused by glaeier wind. 

Daily precipitation was measured at the observation huts. In addition the 

distribution of precipitation was studied by placing a great number of 

precipitation gauge s in the basins. The po sitions of the gauge s and the 

amount of precipitation for various time periods are shown in Figs. 8, 15, 

22, 46. Further, the mean precipitation for each period was compared with 

that of nearby meteorological stations . 

The mean summer precipitation in the Alfotbreen area showed best corre

lation with the observations at Svelgen, with a computed factor of (2.5 ± 0.3) 

based on 8 selected periods during the summer. In 1965 exactly the same 

factor was found. On Folgefonni the best correlations are found between the 

glacier and Indre Matre; the factor based on 4 summer periods is computed 

to (1.2 ± O. 2). On the plateau of Nigardsbreen the mean summer precipitation 

is found to be about twice the rainfall at Bjørkehaug in the Jostedal valley. 

From the Stor steinsfjell area there are only two periods with measurements 

for the whole area; the best correlation is found with the average precipitation 
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at three different stations in the vicinity. 

A visual inspection of the diagrams indicates that there is a close corre

lation between the meteorological elements and the discharge . By cornparing 

the diagrams it is obvious that influence of various meteorological elements 

show great variations from one place to another. In order to get a 

quantitative expression for this assumed correlation a stepwise regression 

analysis was made by means of a well- suited computer programrne. 

A time lag of the discharge in relation to both precipitation and temperature 

can be observed by inspecting the diagrams. Therefore the discharge (Q ) 
n 

was compared with the precipitation and temperature the same day (p , 
n 

t ), 
n 

the day before (Pn-1' t n _ 1),and two days earlier (Pn-Z' tn_Z)' In cases 

when the air temperature was recorded on the glacier as well as near the 

observation hut on bare ground or at other locations in the observation area, 

all these data were included as variable elements. The discharge is expressed 

in 10 4m3 the precipitation in mm and the temperature in degrees centigrade. 

For r1lfotbreen the following equation was found: 

Q l.Z4t +0.55p +0.51p 1+10.3. 
n n n n-

Both precipitation and temperature is measured at the observation hut. The 

multiple correlation coefficient is 0.92. 

For Nigardsbreen the equation was 
, 

Q 
n = 10.05 t + 4.Z6 p + Z.03 P 1+ 6.95 t n _ Z n n n-

+ 8.51 

, 
The temperature t is measured at Bjørkehaug , the temperature t on the 

glaeier plateau, and the precipitation p at the observahon hut (1620 m a. s. 1. 

The multiple correlahon coefficient is 0.76. 

On Stor steinsfjell the correlation is be st when the discharge is compared 

with the temperature on the glaeier tongue, and this gives the following 

equation: 

Q 1.50 t ,- 2.63. 
n n-1 

The correla.tioll does not increase v,hell (:;thcr variables (e. g. precipitation) 

are inclucled. The corrclation coefficient is 0.72. 

Detailecl studies were rnacle of precipitation. ablation and discharge in a 

8.60 km1 catchrnent area. of whid1 'L 75 yJll1 is glacier-co\'ered. During 6 
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periods when the ground adjacent to the glacier was snow-free, the ablation 

(A), precipitation (P), and discharge recorded at the water gauge (Q) are 

compared. The re sults are shown in a table on page 17. In the third pe riod 

(July 1. - 3. ) there was no rain, and the measured discharge was just about 

the same as the observed glacier ablation. The deviations in discharge 

measurements are believed to be not larger than 5 %. The se re sults indicate 

that the deviations in the ablation measurements are of the same order of 

magnitude. 

By assuming an accuracy of 10% forthe precipitation, there is accordance 

in the re sults in all periods of comparison for the area of study (Alfotbreen). 

In the Folgefonni area great water power plants are under consideration. 

The catchment area is to more than 50% glacier covered. Thus the run-off 

will be quite different from that occurring in glaeier free catchment areas, 

and corrections for glaeier melt must be made in river discharge data to 

obtain "normal" conditions for long-term planning. 

Therefore , calculations were made of the "normal" run-off (taken as an 

average for the period 1931-60) from the glacier covered parts of the 

catchment areas. Because of the lack of sufficient long-term glaciological 

and hydrological observations, results from recent glaciological and 

hydrological measurements were compared with meteorological data from 

Indre Matre. From this a mean run-off in the period 1931-60 from the 

glacier-covered catchment areas was calculated. Both temperature and 

precipitation at Indre Matre correlate very well with those on the glacier, 

and, furthermore, a very long series of observations is available for Indre 

Matre. This station is therefore chosen as reference point in the comparison. 

The run-off from a glacier is due to l) ablation, and 2) rain during the 

ablation season. The "normal" ablation is found by a comparison 1etween 

the o bserved ablation per positivedegree - day on the glacier and the normal 

amount of positive degree-days in Indre Matre. The "normal" discharge 

originating from rain is found by comparing the discharge plus calculated 

ablation in selected periods from three catchment areas on Folgefonni, and 

the precipitation as measured in Indre Matre. In this calculation corrections 

were made for differences in temperature , as simultaneous precipitation 

may fall as snow on the glacier although recorded as rain in Indre Matre. 

It is obvious that local variations in precipitation conditions do exsist within 
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the Folgefonni area, but there are not yet sufficient data avallable to justify 

such a differenciation, 

The normal total dischar ge In relaHon to the elevation is shown in Fig 16 

From this it can be seen that the discharge generally decrease5 with 

increasing altHude. 
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