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Forord 
Foreliggende rapport er en ny utgave i serien «Glasiologiske undersØkelser i Norge» 

som har utkommet hvert år siden 1963. De siste årene har to års målinger vært samlet 

i en rapport, men fra og med denne rapporten vil den komme ut hvert år. 

Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag aven rekke notater og enkeltstående 

rapporter om forskjellige undersøkelser på norske breer. Massebalansemålinger, 

brefrontmålinger og flere andre glasiologiske undersØkelser blir presentert. 

Det meste av undersøkelsene er bestilt av eksterne oppdragsgivere, og er tidligere 

utgitt som notater og rapporter til disse. 

Hensikten med denne rapporten er å gi en samlet presentasjon av de undersØkelser og 

beregninger som NVE, Seksjon bre og snØ har utfØrt i 1998. Det er forSØkt å få 
innholdet så ensartet som mulig, til tross for de forskjellige bidragenes ulike utseende. 

De er skrevet av forskjellige forfattere med ulike siktemål. Forfatterne har hatt det 

faglige ansvaret for innholdet i de enkelte kapitlene. Feltarbeidet og beregningene er i 

hovedsak et resultat av samarbeid mellom ansatte ved Seksjon bre og snø. 
Gunnar østrem har lest korrektur og bidratt med mange gode forbedringer, mens 

Bjarne KjØllmoen har vært fagredaktør. 

Oslo, august 1999 

Kjell Repp 
avdelingsdirektØr 

Erik Roland 
seksjonssjef 
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Sammendrag 
Resultatene fra NVEs glasiologiske undersøkelser i 1998 er samlet i denne rapporten. 

Hoveddelen av rapporten omhandler massebalanseundersøkelser på 11 breer. I 1998 

ble vinterbalansen omtrent som normalt på de fleste breene i SØr-Norge. 

Sommerbalansen ble generelt mindre enn gjennomsnittet, og de fleste breene i 

landsdelen fikk overskudd i nettobalansen. På de målte breene i Nord-Norge ble 

vinterbalansen omtrent som normalt i Nordland og mindre enn normalt i Finnmark. 

En varm sommer i Nord-Norge førte til en sommerbalanse over det normale, og 

nettobalansen ble betydelig mindre enn gjennomsnittet på breene i landsdelen. 

Resultatet av frontmålinger i 1998 er presentert for 21 breer. Resultater fra mer 

spesielle undersØkelser som bredynamikk, volumendringer, rasfare, brebevegelse, 
bredemt sjø og meteorologi er dessuten presentert for flere breer. Til slutt i rapporten 

er det tatt med to vedlegg. I vedlegg A er det satt opp en fullstendig oversikt over 

publikasjoner, rapporter og artikler som er produsert ved Seksjon bre og snØ i 1998. 

Videre inneholder vedlegg B en revidert samletabell over alle massebalansemålinger 

som er utfØrt på norske breer. 

Abstract 
Results of glaciological investigastions performed by NVE in 1998 are presented in 
this report. The main part of it concerns mass balance investigations at Il glaciers. In 

1998, the winter balance was about normal for most glaciers in southem Norway. 

Summer balance was generally less than average, and most glaciers in this part of the 

country had a surplus in net balance. In northem Norway the winter balance was 
about normal in the Nordland county and less than normal in Finnmark. A warm 

summer in northem Norway involved a relative great summer balance, and the net 

balance was considerable less than the average. Front position measurements in 1998 

are presented for 21 glaciers. In addition, results from more special investigations as 
ice dynarnics, volume change, ice avalanche, ice motion, ice-dammed lake, and 

meteorolog y are presented for several glaciers. The results are presented in tables and 

diagrams, which all have extended English captions. There is also an English 

Summary after each chapter. At the end of the report there are two Appendixes. 
Appendix A includes a complete overview over all publications, reports and articles 

produced at the Section for Snow and lee in 1998. Appendix B is a revised table 

showing all mass balance measurements performed at Norwegian glaciers. 
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1 Breundersøkelser i Norge -
1998 

1.1 Massebalanse 
Ved studier av massebalansen måles all den nedbør som i fast form tilfØres breen i 

vintersesongen, og deretter måles mengden av den snØ og is som fjernes fra breen i 

sommerperioden. Forskjellen mellom disse gir den såkalte nettobalansen som er et 

uttrykk for breens tilstand Dersom breen tilfØres mer masse om vinteren enn det 

smelter om sommeren, Øker breens volum. Breen har da positiv nettobalanse. Er 
derimot smeltingen av is og snø om sommeren større enn tilførselen av snØ om 

vinteren, vil nettobalansen bli negativ og breens volum minker. 

Metode 

Metodikken for massebalansemålingene er stort sett den samme som tidligere år 

(Østrem & Brugman, 1991). På grunn av lange måleserier og Økende detaljkunnskap 

er omfanget av målingene blitt noe redusert de siste sju-åtte årene uten at det har hatt 

særlig betydning for resultatenes nØyaktighet. 

Vinterbalansen er normalt blitt målt i april/mai ved sonderinger av snØdypet langs 

utvalgte profiler. For å kontrollere sonderingene er hØyden på snøoverflaten blitt 

avlest på målestaker. I de mest snØrike vintrene kan målestakene være nedsnØdd 

under akkumulasjonsmålingene. Dersom det i tillegg er vanskelig å bestemme 

sommeroverflaten (SO) med sonderinger, er det gjort kjerneboringer for å påvise SO. 

Snøens tetthet er målt ett eller to steder på breen i forskjellige høydenivåer. 

Sommer- og nettobalansen er målt ved punktavlesninger på målestakene. Siste måling 

er normalt foretatt i september eller oktober. Nedenfor likevektslinjen er 
nettobalansen alltid negativ. Det betyr at det smelter mer snØ og is om sommeren enn 

det kommer snØ i lØpet av vinteren. Over likevektslinjen er nettobalansen alltid 

positiv. Det vil si at noe av vinterens snø ikke smelter vekk. Tettheten på den 

gjenværende snØen er erfaringsmessig antatt å være 0,6 g/cm3 Etter spesielt kjØlige 
somrer eller etter somrer med mye gjenliggende snØ er tettheten på den gjenværende 

snØen blitt målt under minimumsmålingene om hØsten. 

Massebalansen er beregnet etter en såkalt stratigrafisk metode, kalt «traditional 

method». Denne er tidligere beskrevet i f.eks. østrem og Brugman (1991). Her blir 

breens nettobalanse mellom to sommeroverflater beregnet. 

Måleprogram 

I 1998 ble det utført massebalansemålinger på 11 breer i Norge - 9 i Sør-Norge og 2 i 

Nord-Norge (fig. 1-1). Breene i SØr-Norge utgjør et vest-øst tverrsnitt av landsdelen

fra den svært maritime Ålfotbreen i vest med en gjennomsnittsakkumulasjon på 

ca 3,7 m vannekvivalenter, til den kontinentale Gråsubreen i øst-Jotunheimen der 
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gjennomsnittsakkumulasjonen er bare ca 0,8 meter. For 6 av de målte breene i SØr

Norge er det sammenhengende måleserie på 36 år eller mer. På ÅIfotbreen måles det 

på to breer, den ene kalt ÅIfotbreen, og nabobreen i øst kalt Hansebreen. I Nord

Norge måles Engabreen i år for 29. gang. De undersØkte breenes beliggenhet er vist i 

figur 1-1. 

Idet etterfØlgende beskrives samtlige massebalansemålinger foretatt på norske breer i 

1998. Vassdragsnummer og WGMS nummer er oppgitt for hver bre i samletabellen i 

dette kapittelet. Vassdragsnummeret angir breens nummer ifølge NVEs 

vassdragsregister REGINE, mens WGMS nummer er identisk med det nummeret som 

brukes i World Qlacier Monitoring Service. 

For hver bre er massebalansen (både vinter-, sommer- og nettobalansen) oppgitt både 

i volum og vannekvivalenter for hvert 50 m eller 100m hØydeintervall og presentert i 

en tabell. Dernest er resultatene framstilt i diagramform som viser både spesifikke 
verdier og volumverdier av vinter-, sommer- og nettobalanse. For enkelt å kunne 

foreta en visuell sammenligning mellom kurvene for de ulike breer har alle 

diagrammene med spesifikke verdier samme forhold mellom enhetene på x-aksen og 

y-aksen. Til slutt er hele måleperiodens massebalanseresultater presentert i et 

histogram. 

Figur 1-1 

Mass balanee measurements 
in Norway 1998 

1 Ålfotbreen 
2 Jostefonn 
3 Nigardsbreen 
4 Austdalsbreen 
5 HardangeIjøkulen 
6 Harbardsbreen 
7 Storbreen 
8 Hellstugubreen 
9 Gråsubreen 
10 Engabreen 
11 Langfjordjøkelen 

Kartet viser beliggenheten til breene der det blir utført massebalansemålinger i 1998. 

location map showing where mass balanee investigations were performed in 1998. 
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Værforhold og resultater 

Med unntak av oktober, var høsten 1997 preget aven tørr værtype over det meste av 

landet. I Jotunheimen og områdene nord for Sognefjorden var månedsnedbØren i 
november bare rundt 25 % av normalen, mens det i desember var omkring 50 %. I 

breområdene i Nordland og Vest-Finnmark var månedsnedbØren mindre enn normalt 

i alle høstmånedene. Etterjulsvinteren startet med månedsnedbØr i januar omtrent som 

normalt over stØrstedelen av landet. Februar ble preget av stor nedbØrintensitet langs 

hele kysten fra Rogaland til Troms. I breområdene på Vestlandet kom det mellom 300 

og 400 % av normalen, mens månedsnedbØren i Jotunheimen avtok fra rundt 200 % i 

vestlige strØk til i underkant av 100 % i de østlige områdene. I Svartisen-området i 
Nordland kom det i overkant av 200 % av normalen, mens det i Vest-Finnmark kom 

noe mindre enn normalt. Mars måned bØd på mer nedbØr enn normalt i fjellområdene 
i SØr-Norge, omtrent som normalt i Nordland og mindre enn normalt i Vest

Finnmark. Vintersesongen ble avsluttet med lite nedbØr i kystområdene helt fra 

Finnmark til Rogaland med månedsnedbØr for april mellom 50 og 70 % av normalen. 
I Jotunheimen kom det imidlertid over 200 % av det normale og enkelte deler av 

Østlandet fikk rekordnedbør for måneden. Totalt sett ble vinteren 1997/98 omtrent 

som normalt over det meste av landet. 

Beregninger av vinterbalansen viser resultater som ikke avviker mye fra 

gjennomsnittet når det gjelder breene i SØr-Norge. Unntakene er HardangerjØkulen 
med 117 % av middel verdien, og Hellstugubreen med 88 % av gjennomsnittet. På 

LangfjordjØkelen i Vest-Finnmark ble resultatet 1,8 m vannekvivalenter. Dette er den 

minste vinterbalansen som er målt siden målingene tok til i 1989. 

I SØr-Norge var temperaturen i sommersesongen 1998 litt under normalen. Juni, juli 

og august var i hovedtrekk mellom h og 1 h De kaldere enn normalt i hele landsdelen. 

September var derimot varmere (ca 2 DC) enn vanlig. Det uvanlige med sommeren 

1998 i Sør-Norge var likevel ikke lav temperatur eller mye nedbØr, men mangel på 

solskinn og mye skyer. Enkelte steder har solskinnstiden vært den minste siden 
Meteorologisk Institutt startet sine målinger i 1952. Det har også vært uvanlig lave 

maksimumstemperaturer og mange dager med nedbør. I Nord-Norge var imidlertid 

sommeren noe annerledes. Månedstemperaturen var over normalen i hele 

sommersesongen for Nordland og Troms. I Vest-Finnmark var det varmere enn 

normalt i juni, juli og august. Juli var relativt sett varmest med temperaturer opp til 

3 De varmere enn normalt enkelte steder. Totalt sett var sommersesongen i Nordland, 

Troms og Vest-Finnmark mellom h og l De varmere enn normalt. 

Sesongtemperaturen i 1997 var likevel hØyere enn årets i hele landet, til og med i 

Nord-Norge. 

Den kjØlige sommeren i Sør-Norge førte til at sommerbalansen ble mindre enn 

gjennomsnittet for alle breene i landsdelen med unntak av Ålfotbreen (l06 %). 

Relativt minst ble sommerbalansen på breene i Jotunheimen. I Nord-Norge ble 

resultatet motsatt med større sommerbalanse enn normalt. Engabreen fikk 123 % av 

gjennomsnittet, og Langfjordjøkelen fikk 131 %. 
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Med unntak av Hansebreen (selvstendig del av Ålfotbreen) og Hellstugubreen ble det 

overskudd på alle de målte breene i Sør-Norge. Engabreen fikk et lite overskudd (0,21 
m), mens beregningene for Langfjordjøkelen viser det største underskuddet (-1,44 m) 

i måleperioden. 

Resultater av massebalansemålingene i Norge 1998 er vist i tabell 1-1 der bw , b. og bR 

er hhv vinterbalanse, sommerbalanse og nettobalanse målt i meter vann jevnt fordelt 

på hele breens overflate. Tallene i kolonnen % of average viser årets resultat i 

prosent av middelverdien for de foregående årene det er gjort målinger (minimum 8 

års målinger). Nettobalansen sammenlignes med midlere nettobalanse på samme 

måte. ELA er likevektslinjens høyde over havet. 

I figur 1-2 er massebalansen på breene i SØr-Norge for 1998 presentert grafisk. Vest

Østgradienten er tydelig for vinter-og sommerbalansen. 

106 

3.21 91 -3.51 98 -0.30 

2.84 -2.54 0.30 

2.50 105 -1.53 79 0.97 

2.20 91 -2.01 91 0.19 

2.47 117 -1.78 91 0.69 

1.66 -1.60 0.06 

1.55 108 -1.33 80 0.22 

1.00 88 -1.02 73 -0.02 

0.78 100 -0.67 64 0.11 

2.98 98 -2.77 123 0.21 

1.80 77 -3.24 131 -1.44 

l) Mean value for the period 1966-93 estimated by map comparisons. 

2) Contribution from calving amounts to 0.28 m for b •. 

3) Mean value for the period 1966-96 estimated by map comparisons. 

Tabell 1-1 

Resultater fra massebalansemålingene i Norge 1998. Breene i Sør-Norge er ordnet fra vest mot øst 
(økende kontinentalitet). Hver bre er referert i to ulike nummersystemer. Nummeret i den første 
kolonnen benevner det som brukes i rapportene til .world glaeier Monitoring §ervice (WGMS), mens 
den andre kolonnen inneholder vassdragsnummeret i følge NVEs vassdragsregister REGINE. 

Review of the results from mass balanee measurements performed in Norway 1998. The glaeiers in 
southern Norway are listed from west to east. Each glaeier is reported in two different num ber 
systems. The first column denotes the numbers used in the reports to .world glaeier Monitoring 
§ervice (WGMS), while the second column includes numbers from the Norwegian Hydrological Unit 
System (REGINE). 
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Mass balanee 1998 for glaeiers in South Norway in a westJeast profile 
§ § 
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Figur 1-2 

Figuren viser massebalansen for 1998 på breene i Sør-Norge. På samme måte som i tabell 1-1 er 
breene ordnet fra vest mot øst. 

Bar graph showing mass balanee for 1998 in southern Norway. As in Table 1-1 the glaeiers are 
sorted from west to east. 

1.2 Andre undersøkelser 
Det er utført frontmålinger på 21 norske breer i 1998. En del av disse målingene har 

kontinuitet helt tilbake til siste århundreskifte. Foruten at de er presentert i et eget 

kapittel, er frontmålingene også omtalt for hver bre innen det respektive kapittel. 

Meteorologiske målinger utføres på Nigardsbreen, Engabreen, Harbardsbreen og 
Langfjordjøkelen. Observasjoner fra Nigardsbreen finnes tilbake til 1965, mens 

målingene på Harbardsbreen og Langfjordjøkelen, som kun omfatter lufttemperatur, 

ble satt i gang i 1997. 

Sammenligning av digitale kartdata er en forholdsvis ny metode for å beregne breers 

volumendringer eller nettobalanse. Metoden er benyttet for å beregne nettobalansen 

på LangfjordjØkelen i perioden 1966-94 (Kjøllmoen, 1999). 

På Briksdalsbreen blir bredynamikken studert ved målinger av frontposisjon, 

brebevegelse og smelting (Elvehøy, 1999). Målingene startet i 1996 og ble viderefØrt 

i 1998. 

Med bakgrunn i et fatalt isras fra Baklibreen i 1986, der tre personer omkom, ble det 

igangsatt overvåking av breen sommeren 1987. Endringer av fronten og istykkelse 

blir fortsatt observert og målt hver sommer og hØst. 

På Harbardsbreen observeres en bredemt sjø ved fotograferinger i mai, august og 

september. 
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I perioden 1988-94 ble det gjennomfØrt en rekke målinger på Svartisheibreen 

(Kjøllmoen & Kennett, 1995). Massebalanse, brebevegelse, frontposisjon, 

breoverf1atens høyde og vannstand i et lite vann foran breen (Heiavatnet) ble målt. 

Siden 1995 er det gjort årlige observasjoner av vannstand i Heiavatnet, 

likevektslinjens hØyde og endringer i istykkelsen på bretunga. 

For å finne eventuelle felles trender i massebalanseforholdene er resultater fra 

Folgefonna sammenlignet med HardangerjØkulen (Elvehøy 1998). 

Sammenligningene bygger på målinger foretatt i perioden 1964-81. 

1.3 English summary 

Mass balanee 

Studies of mass balance are performed by measuring the amount of snow supplied in 

the winter season, and later measuring the amount of snow and ice removed by 

melting in the summer season. The difference between these two parameters gives the 

net balance which is an expression for the condition of the glacier. If the amount of 

supplied snow during the winter is larger than the amount of melted snow and ice 

during the summer, the glacier has increased in volurne and the net balance is 

positive. On the other hand, if the melting of snow and ice during the summer is 

larger than the feed of snow in the winter, net balance will be negative and the 

volurne has increased. 

Methods 

The methods used to measure mass balance are the same as in previous years. With 

the experience gained from many years of measurements, we have been able to 
reduce the measurement network on individual glaciers over the past six-seven years, 

without affectirig the accuracy of the resulting balance calculations, and the final 

results. 

Winter balance is normally measured in April or May by probing to the previous 

year' s summer surface along profiles which are unchanged from one year to the next. 

Stake readings are used to check the probings, in areas where possible. Since the 

stakes can disappear during particularly snow-rich winters, and since it is often 
difficult to distinguish the summer surface (S.S.) by probing alone, snow coring is 

also used to support the probing. Snow density is measured in pits at one or two 

locations at different elevations on each glacier. 

Summer and net balances are obtained from stake measurements, usually made in 

September or October. Below the glacier' s equilibrium line the net balance is always 

negative, meaning that more snow and ice melts during a given summer than is 

accumulated during the winter. Above the equilibrium line, in the accumulation area, 

the net balance is always positive. Snow density of the remaining snow in the 

accumulation area is typically assumed to be 0.6 glcm\ based on past experience, but 

snow dens it y is measured using snow-cores after especially cold summers, or if there 

is unusually much snow remaining at the end of a summer. 
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The mass balance is calculated using the so-called stratigraphic or "traditional 

method" (Østrem and Brugman, 1991). The balance is calculated between two 

succes sive "summer surfaces" (Le. surface minima). 

Mass ba/ance program 

Mass balance measurements were performed on eleven glaciers in Norway in 1998. 

In southem Norway six of the glaciers have been measured for 36 consecutive years 

or more, and they constitute an west-east profile reaching from the very maritime 

Ålfotbreen glacier, close to the westem coast, to the very continental Gråsubreen, in 

the eastem part of Jotunheimen. Storbreen in Jotunheimen has the longest series of all 

glaciers in Norway with its 50 years of measurements, while Engabreen has the 

longest series (29 years) in northem Norway. The location of the investigated glaciers 

is shown on the map in Figure 1-1. 

In the following chapters mass balance studies performed on Norwegian glaciers are 

reported, with results summarised both in tables and in diagrams. The figures are all 

in metres of water equi valents so that results from different glaciers can be compared. 

To facilitate a visual comparison all diagrams have the same ratio between units on 

the x-axis and y-axis. Also front position measurements are presented. 

Weather conditions and mass ba/ance resu/ts 

With exception of October the 1997 fall was dry all over the country. November was 

the relatively driest month with only 25 % of normal precipitation in Jotunheimen and 

the Jostedalsbreen surroundings. The winter continued with more precipitation as 
normal from the southemmost parts in southem Norway up to Troms in northem 

Norway. 

The winter balance was around average for the glaciers in southem Norway. The 

exceptions are HardangerjØkulen (117 %) and Hellstugubreen (88 %). The result for 

LangfjordjØkelen was 1.8 m w.eqv., which is the lowest winter balance observed 

since the measurements started in 1989. 

In southem Norway the summer season (lune-August) was between Y2 and 1Y2 De 
colder than normal. However, the most unusual about the summer 1998 in southem 

Norway was neither low temperatures nor much precipitation, but lack of sunshine. 

There was also unusuallow maximum temperatures and many days with 

precipitation. In northem Norway the summer was completely different. The 
temperature was higher than normal for the whole season and July was relatively 

warmest with temperatures up to 3 De higher than normal. However, the summer 

temperature in 1997 was higher even in northem Norway. 

The cool summer in southem Norway resulted in summer balances below the average 

for all glaciers in this part of the country with exception of Ålfotbreen (106 %). 

The summer balance was relatively lowest for the glaciers in Jotunheimen. In 

northem Norway the results obtained were opposite, with higher summer balance 

than normal. Engabreen had 123 % of the average and LangfjordjØkelen 131 %. 
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With exception of Hansebreen and Hellstugubreen all measured glaciers in southem 

Norway had a surplus in 1998. In northem Norway, Engabreen had a slight surplus 

while Langfjordjøkelen had the greatest measured defIcit since 1989. A summary of 

the mass balance results from 1998 are shown in Table 1-1 and Figure 1-2. 

Other investigations 

Front measurements were performed at 21 glaciers in Norway in 1998. Some ofthese 

have continuity back to last turn of the century. 

Meteorological observations were performed at Nigardsbreen, Engabreen, 

Harbardsbreen and LangfjordjØkelen. 

By comparison oftopographical maps the volurne changes (net balance) are 

calculated for Langfjordjøkelen during the period 1966-94 (KjØlImoen, 1999). 

The ice dynamics at Briksdalsbreen were studied by measurements of front position, 

ice motion and melting (ElvehØY, 1999). 

A monitoring programme at Baklibreen has been carried out since 1987. Observations 

of changes in the glacier snout and ice thickness were continued in 1998. 

An ice-dammed lake at Harbardsbreen has been observed by photographes in May, 

August and September. 

A number of measurements were performed at Svartisheibreen during the period 
1988-94 (Kjøllmoen & Kennett, 1995). Annual observations of water leve1 in lake 

Heiavatnet, equilibrium line altitude and changes in ice thickness on the snout have 

been performed since 1995. 

The mass balance results from Folgefonna and HardangerjØkulen during the period 

1964-81 were compared (Elvehøy, 1998) proving possible common trends. 
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2 Alfotbreen (Nils Haakensen) 

Ålfotbreen og Hansebreen (61°45'N, 5°4Q'E) er to nordlige utløpere fra platåbreen 

Ålfotbreen i Nordfjord, som er den mest maritime breen i Norge med en midlere 

vinterakkumulasjon på ca 3,7 m vannekvivalenter. Ålfotbreen er egentlig navnet på 

hele platåbreen. Ingen av utløperne har imidlertid noe navn. Da målingene begynte, 

ble derfor navnet Ålfotbreen også brukt som arbeidsnavn på den utløperen som 

målingene ble utført på. Da målingene senere ble utvidet til nabobreen, fikk denne 

arbeidsnavnet Hansebreen. Avløpet fra Ålfotbreen (4,4 km2), er overført til 
Åskåravann som er magasin for Åskåra kraftverk. Hansebreen (2,9 km2) er nabobreen 

mot øst og drenerer naturlig til Åskåravann. 

Massebalansemålingene på Ålfotbreen utføres som et konsesjonspålegg til Åskåra 

kraftverk, og har pågått siden 1963. Det ble imidlertid tidlig klart at en relativt stor del 

av snøakkumulasjonen på den delen av breen skyldes vindtransport fra syd og vest. 

Det ble observert at Hansebreen (den nordøstre delen) er mindre utsatt for vind. For å 

undersøke vinddriftens betydning for akkumulasjonen på Ålfotbreen, er det siden 

1986 gjort parallelle massebalansemålinger på Hansebreen. Disse målingene viser 

helt klart at forskjellen mellom de to breene er størst (over 25 %) i svært nedbørrike 

år som også har mye vind fra syd og vest. I år med liten akkumulasjon er forskjellen 

ubetydelig (under 5 %). Imidlertid har vinterbalansen vært størst på Ålfotbreen i alle 

årene det har vært gjort parallelle målinger på de to nabobreene. 

I 1998 hadde både Ålfotbreen og Hansebreen en vinterbalanse som var litt mindre enn 

middels og en sommerbalanse som var svært nær et gjennomsnittsår. Resultatet ble at 

begge breene kom ut med en nettobalanse som var svært nær likevekt. 

2.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingen ble utført den 12.-13. mai under svært gode værforhold. 

Sommeroverflaten var lett å identifisere ved sondering over hele breen. A v stakene 

var bare tårnet som hadde overlevet. Det ble gjort 116 sonderinger av snødypet langs 

14 km lange profiler på Ålfotbreen og 68 sonderinger langs 7,5 km profiler på 

Hansebreen. På Ålfotbreen var det over 8 meter snØ på breens øverste del. Mellom 

1300 og 1200 moh. avtok snødypet raskt til 5-6 meter, og helt nederst var det under 3 

meter snø. På Hansebreen varierte snødypet fra omkring 7 meter øverst til 4% meter 

nederst. 

Det ble satt ut ni nye staker, derav to på Hansebreen. Tetthetsprøve av hele snøpakken 

ble tatt i midt på Ålfotbreen 1210 moh.der snødypet var 5,2 meter. Middeltettheten 

var 0,53 g-cm-3• Denne tetthets-profilen ble ansett som representativ for samtlige 

snødypmålinger på begge breene. 
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Minimumsrnålingen ble utført 2. oktober. Det var ikke kommet nysnø på noen del av 

breen. Imidlertid var det et meget hardt skarelag, nesten som et islag, over hele den 

delen av breen som var snødekket. Til sammen 25 staker ble funnet og målt på de to 

breene. Men bare ti av dem ble målt i august. Siden da hadde stakene blitt 2-2V2 m 

lenger, både under og over snøgrensen. Nettobalansen kunne registreres på ytterligere 

to. Resten av stakene hadde således ingen verdi og ble fjernet der dette var mulig. På 

breens øverste del lå det igjen rundt 2 meter av årets snø. Det hadde ikke forekommet 
smelting på breen efterat minimumsrnålingene var utført. 

Resultater 

Vinterbalanse 

Vinterbalansen på Ålfotbreen i 1998 ble beregnet til 3,7 m vannekvivalenter eller 

16,0 mill. m3 vann og er 98 % av middelverdien for måleperioden 1963-97. 

Sammenlignet med perioden 1986-97, som er måleperioden for Hansebreen, er årets 

resultat 88 % av middel. Resultatet er 13% mindre enn vinterbalansen i 1997. 

Sommerbalanse 

Sommertemperaturen 1998 (mai-september) var svært nær normalteperaturen (1961-

90) i hele Syd-Norge, og sommerbalansen kom ut med 3,6 m vannekvivalenter eller 
15,5 mill. m3 vann. Dette er 106 % av middelverdien for perioden 1963-97. Sett i 
relasjon til perioden 1986-97 er årets resultat 103 % av middel. Årets sommerbalanse 

er 14 % mindre enn i 1997. 

Nettobalanse 

Nettobalansen på Ålfotbreen ble dermed så vidt positiv og ble beregnet til 0,5 mill.m3 

vann eller O, l ro vannekvivalenter. Midlere nettobalanse for hele måleperioden 1963-

97 er +0,37 meter; for perioden 1986-97 er den +0,72 meter vannekvavalenter. 

Massebalansens variasjon med høyden på Ålfotbreen i 1998 er presentert i tabell 2-1, 

og den viser at netto balansen varierte mellom et underskudd på over 3 m nederst og et 

overskudd på 1,3 m øverst på breen. Likevektslinjen lå 1240 moh. 

Massebalansediagrammet for Ålforbreen 1998 er vist i figur 2-1. 
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Mass balanee Ålfotbreen1997/98 - traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 

Measured Mav 13 1998 ~easurjl(j ::let 2 1998 Summer surfaees 1997 - 1998 

Altitude Area Speeifie Volume Speeifie Volume Speeifie Volume 

(m a.s.l.) (km2) (mw.eq.) (10· m3) (mw.eq.) (10. m3 ) (mw.eq.) (10. m3 ) 

1350 - 1380 0,270 4,29 1,16 -3,00 -0,81 1,29 0,35 

1300 - 1350 0,993 4,38 4,35 -3,06 -3,04 1,32 1,31 

1250 - 1300 0,769 4,19 3,22 -3,22 -2,48 0,97 0,75 

1200 - 1250 0,701 3,32 2,33 -3,50 -2,45 -0,18 -0,13 

1150- 1200 0,583 3,18 1,85 -3,70 -2,16 -0,52 -0,30 

1100- 1150 0,472 3,02 1,43 -4,02 -1,90 -1,00 -0,47 

1050 - 1100 0,286 3,04 0,87 -4,34 -1,24 -1,30 -0,37 

1000- 1050 0,178 2,80 0,50 -4,82 -0,86 -2,02 -0,36 

950 - 1000 0,087 2,52 0,22 -5,25 -0,46 -2,73 -0,24 

890 - 950 0,019 2,30 0,04 -5,45 -0,10 -3,15 -0,06 

890 - 1380 4,36 3,66 16,0 -3,55 -15,5 0,11 0,5 

Total mass balanee for 1997/98 

Winter bal. Summer bal. NeI bal. 

VOIUme(10 6 m3)1 16,0 -15,5 0,5 
Specific (m w.eqv.) L---.:3:..z,..::.66-=----'-_-..::.3.<.::,5:.;:5'---'----"-0z...;,1-'1---1 

Tabell 2-1 

Vinter-, sommer- og nettobalansen for Ålfotbreen 1998 for hvert 50 m høydeintervall samt 
arealfordeling. 

Winter, summer and net balanee and area distribution at Ålfotbreen 1998 for 50 m height intervals. 

Året 1998 var det 36. året i rekken med massebalansemålinger på Ålfotbreen. A v 

disse har bare 14 år hatt underskudd, mens 22 år har hatt overskudd. I nøyaktig 

halvparten av årene har lbnl < 1,0 meter vannekvivalenter. Kumulativ nettobalanse i 

perioden har vært over 13 m vann jevnt fordelt over hele breens overflate. Nesten 10 

meter av dette overskuddet er kommet etter 1988. Årene efter 1993 har imidlertid vist 
en kummulativ nettobalanse svært nær null. Breen er en av de mest maritime breene i 

Norge, og derfor vil massebalansen i meget stor grad avhenge av vinterbalansen. I 

løpet av måleperioden har vinterbalansen variert mellom 1,83 m (1996) og 5,98 m 

(1990) mens sommerbalansen har variert mellom 2,22 m (1987) og 5,21 m 
vannekvivalenter i 1988. Nettobalansen har variert mellom -2,5 m i 1988 og 

+2,39 m vannekvivalenter i 1989 og 1992. Figur 2-2 viser vinter-, sommer- og 

nettobalansen for Ålfotbreen i perioden 1963-98. 
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Ålfotbreen 1998 - specific balance. b'aditional method Alfolbreen 1996 - -.oluma balanca, Iraditional method 

-6 -2 -1 

balance (m w.eqv.) -2 o 1 

balwlcø (10' m') 
Neibalanca I I _ ...... Winler balanca Summer balanea .. .... -Wlnterbala:n::e SUmmerbalance 

Figur 2-1 

Massebalansediagram for Alfotbreen 1998 (spesifikk balanse til venstre og volumbalanse til høyre) 
som viser variasjonen av vinter-, sommer og nettobalansen med høyden. Nettobalansekurven viser 
at Iikevektsllnjen ligger 1240 moh. Over dette nivå er breens nettobalanse positiv. AAR er 58 % og, 
det vII sl at akkumulasjonsområdet utgjør 58 % av breens totale areal. 

Mass balance diagram for Alfotbreen 1996 showing winter, summer and net balance in various 
height Intervals. The left hand figure indicates specific values, the right hand figure shows volume 
values. The net balance curve intersects the y-axis and defines the ELA to be 1240 m a.s.l. 
According to this, the AAR is 58 %. 

Ålfotbreen mass balance 1963 - 98 
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Figur 2-2 

Histogram som viser vinter-, sommer- og nettobalanse for Alfotbreen I tiden 1963-98. Første halvdel 
av 1970-årene og årene 1989-95 skiller seg ut som to perioder med stort masseoverskudd med hhv. 
seks og syv positive år etter hverandre. Den første perioden viser et samlet overskudd på ca. 7 
meter, den andre på over 11 meter. De fem årene med høyest vinterbalanse har alle vært etter 1988. 
Masseoverskudd på Alfotbreen skyldes primært høy vinterbalanse_ Arene 1969, 1988 og 1996 skiller 
seg ut som store underskuddsår. Siden 1993 har imidlertid breen vært i likevekt. 

Mass balance results measured on Alfotbreen 1963-98. Two perlods - the beglnning of the 1970's 
and the years between 1988 and 1995 stand out as perlods with 6 and 7 successive years, 
respectively, with positive mass balance. The first period had a cumulative net balance amounting 
to 7.0 m, whereas the second one shows more than 11 m w.eqv. sur pl us. Mean net balance for the 
investigation period 1963-98 is +0.37 m w.eqv., whereas it is +0.95 m w.eqv. for the period 1989-97. 
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2.2 Hansebreen 
Vinterbalansen på Hansebreen ble beregnet til 3,2 m vannekvivalenter (9 mill. m3 

vann) og det er 0,5 m mindre enn på Ålfotbreen. Resultatet for 1998 er 91 % av 

middelverdien for måleperioden 1986-97, og 15 % lavere enn det som ble målt i 
1997. 

Sommerbalansen ble målt til 3,5 m vannekvivalenter (10 mill. m3 vann), og det er 

99 % av middelverdien for måleperioden og omtrent det samme som på Ålforbreen. 

Dette er 9 % mindre enn foregående år. 

Nettobalansen på Hansebreen ble dermed -0,2 m vannekvivalenter (0,9 mill. m3). 

Middelverdien for måleperioden er -0,03 meter. 

I tabell 2-2 er vist vinter-, sommer og nettobalanse for hvert 50 m høydeintervall for 

Hansebreen, og figur 2-3 viser massebalansediagram for breen. Nettobalansen 
varierer fra et overskudd på vel en meter vannekvivalenter på breens øverste del til et 
underskudd på over 2 m på den nedre delen. 

Mass balanee Hansebreen1997/98 - traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 

Measurad May 13 1998 Measured Oct 2 1998 Summer surtaces 1997 - 1998 

Altitude Area Speeifie Volume Speeifie Volume Speeifie Voluma 

(m a.s.l.) (km') (mw.eq.) (10' m3) (mw.eq.) (10' m3) (mw.eq.) (10' m3) 

1300 - 1320 0,11 3,53 0,40 -2,95 -0,33 0,58 0,06 

1250 - 1300 0,43 3,79 1,62 -3,02 -1,29 0,77 0,33 

1200 - 1250 0,45 4,67 2,11 -3,15 -1,42 1,52 0,69 

1150 - 1200 0,49 3,38 1,66 -3,35 -1,64 0,03 0,01 

1100- 1150 0,63 2,45 1,53 -3,55 -2,22 -1,10 -0,69 

1050- 1100 0,43 2,68 

I 

1,15 -3,85 -1,65 -1,17 -0,50 

1000 - 1050 0,22 2,27 0,50 -4,28 -0,95 -2,01 -0,44 

950 - 1000 0,13 2,47 0,31 -4,70 -0,59 -2,23 -0,28 

930 - 950 0,02 2,56 I 0,06 -4,90 -0,12 -2,34 -0,06 

930 - 1320 2,91 3,21 9,3 -3,51 -10,2 -0,30 -0,9 

Total mass balanee for 1997/98 

Summer bal. 

Volume (106 m3) 

Specific (m w.eqv.)I---"-'-_---'_-"-'-;;....;....--'-_....::..!-''-'----' 

Tabell 2-2 

Vinter-, sommer- og nettobalanse samt arealfordeling for Hansebreen 1998 for 50 m høydeintervall. 

Winter, summer and net balanee and area distribution at Alfotbreen 1998 for 50 m height intervals. 

A v de tretten årene med målinger på Hansebreen, har fem vist underskudd. Samlet 

viser breen et lite underskudd utgjørende 0,7 m vannekvivalenter i løpet av 

måleperioden. Dette skyldes primært de to årene 1988 og 1996 som begge hadde et 
underskudd på over to meter vannekvivalenter. Størst var overskuddet i 1987 og 

1993. Figur 2-4 viser massebalanseresulater for Hansebreen 1986-98. Også for 
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Hansebreen var det syv suksessive år med overskudd fra 1989 til 1995. Det samlede 

overskuddet i denne perioden var bare ca. 4 m vannekvivalenter på Hansebreen, mens 

det på Ålfotbreen var over Il meter. 

Hansebreen 1998 - speci&c balance, traditionaJ method Hansebfeen 1998 - ..aume balance, traditional method 

l'···.I:··· 
/ 

balance (m w.eqv.) ·4 

balance(100m~ 

I· - .... Wlnter balance ........ Strnmer balance -- Netbalanæj I ........ Winterbalance ·········SUmmer balance Nefbalancel 

Figur 2-3 

Massebalansediagram for Hansebreen 1998 (spesifikke verdier til venstre og volumverdier til høyre) 
viser fordelingen av vinter-, sommer- og nettobalansen med høyden. Nettobalansekurven viser at 
likevektslinjen ligger 1170 moh.; 52 % av breens areal ligger over dette nivå. 

Mass balance diagram for Hansebreen 1996 showing winter, summer and net balance in various 
height intervals. The left hand figure indicates specific values, the right hand figure shows volurne 
values. The net balanee curve indicates that the ELA is 1170 m a.sJ. According to this AAR is 52 %. 

Hansebreen mass balanee 1986 - 98 
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Figur 2-4 

Oversikt over massebalanseresultater på Hansebreen 1986-98. Etter 1988 har også Hansebreen 
hatt syv suksessive overskuddsår med et samlet overskudd på ca. 1,5 m vannekvivalenter, men 
overskuddet har vært betydelig mindre enn på Alfotbreen (fig. 2-2) som hadde over 11 meter. 

Bar diagram showing the mass balance results from Hansebreen 1986-98. Since 1988 Hansebreen 
has shown acumulative net balance amounting to +1.5 m water eqv. 
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2.3 En sammenligning mellom Alfotbreen og 
Hansebreen 
En må ikke uten videre sammenligne middelverdiene for Ålfotbreen og Hansebreen. 

Mens måleserien på Ålfotbreen omfatter 36 år, er den bare tretten år for Hansebreen. 

Alle de fem årene med størst vinterakkumulasjon på Ålfotbreen har vært etter 1988, 

og midlere vinter- og nettobalanse for årene 1986-97, som er undersøkelsesperioden 

for Hansebreen, er vesentlig større enn for hele perioden 1973-97. (Ved sammen

ligning med middelverdien er ikke det aktuelle året med i beregningen av denne). For 

Ålfotbreen er midlere vinterbalanse for hele undersøkelsesperioden 3,72 m, mens den 
for perioden 1986-97 (måleperioden for Hansebreen) er 4,15 m vannekvivalenter. 

Tilsvarende er midlere nettobalanse +0,38 m for hele perioden, mens den er +0,77 m 
vannekvivalenter for årene 1986-97. For sommerbalansen er det ingen signifikant 
forskjell. (Se figur 2-2 og figur 2-4). 

Det er gjort en korrelasjonsbereging mellom vinterbalansen på Ålfotbreen og 

Hansebreen for perioden 1986-96 og det fremkommer flg. relasjon (Haakensen, 
1997): 

y = 0,0087. X2.SS 

der y = forskjellen ivinterbalanse [m vannekv.] 

og x = vinterbalansen på Ålfotbreen [m vannekv.] 

Forskjellen mellom den beregnede vinterbalansen for de to breene 1998 er 0,45 m 

vannekvivalenter. Den teoretisk beregnede forskjellen ved bruk av ovenstående 

formel gir en forskjell på 0,35 meter. Årsaken til denne forskjellen er at en del av 

akkumulasjonen på Ålfotbreen skyldes vinddrift, spesielt i nedbørrike år som er 

kjennetegnet med mye vind mellom syd og vest. Trolig er Hansebreen mer 

representativ for forholdene i området. 

Siden 1986, da målingene startet på Hansebreen, har Ålfotbreen hatt et samlet netto 

overskudd på 8,7 m vannekvivalenter, mens Hansebreen har hatt et underskudd på 

0,7 meter. Denne store forskjellen skyldes hovedsakelig forskjell ivinterbalansensom 

har vært 7,9 m vannekvivalenter. 

2.4 English summary 
Ålfotbreen ice cap (61 °45'N, 5°40'E) is 17 km2 and it is the western most and the most 

maritime glacier in Norway. Mass balanee studies have been carried out on two 

adjacent northfacing outlet glaciers - Ålfotbreen (4.4 km2) and Hansebreen (2.9 km2). 

The westemmost of these has been subject to mass balanee investigation since 1963, 

and has always been reported as Ålfotbreen. On Hansebreen the investigations started 

in 1986. None of the outlet glaciers from Ålfoten icecap are given a name on the map. 

To distinguish the two different glaciers the last one was given the name Hansebreen. 

The measurements at Hansebreen were started to investigate the representativity of 

mass balance resuIts at Ålfotbreen. Gradually it became clear that there was an 

explicit difference in snow accumulation between the two glaciers. Ålfotbreen 
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reeeives more snow than Hansebreen, particularly in years with large aeeumulation. 

The differenee is likely due to wind drift whieh lead to inereased aeeumulation at 

Ålfotbreen. Aeeording to that Hansbreen seems to be the most representative of the 

two glaciers. 

Due to its maritime regime, the net balanee at Ålfotbreen and Hansebreen is mainly 

dependent on winter balanee. In 1998 both glaeiers showed a slightly less than 

average winter balanee and a summer balanee dose to average. Both glaeiers were 

close to be a steady state. 

Mass balanee 

Field work 

The aeeumulation was measured on 12 and 13 May. The ealeulation of the winter 

balanee was based on 116 snow depth soundings at Ålfotbreen and 68 at Hansebreen. 

One snow sampling at Ålfotbreen where the mean snow density was measured to 

0.53 g. em-3, was assumed to be representative for both glaeiers. Only one stake at 

Ålfotbreen had survived. However, the summer surfaee eould be easily identified. 

Snow depth at Ålfotbreen was about 8 m at the upper part of the glaeier deereasing to 

4-5 m at the lower part. At Hansebreen snow depth, roughly speaking, varied between 

7 and 5 metres. Ablation measurements were made on the 2 Oetober and the 

ea1culations were based on 12 stakes on the two glaciers. There was about 2 m 

remaining snow at the upper part of the glaeier. 

Results 

Winter balanee was 3.7 m w .eqv. This is 98 % of the mean value for the period 1963-

97. Summer balanee was 3.6 m or 106 % of the mean value. Net balanee aeeordingly 

tumed out to be slightly poisitive and amounted to 0.1 m w.eqv., whereas the mean 

value is +0.37 m w .eqv. The results are presented' in Table 2-1 and in Figure 2-1. The 

diagram indieates that ELA was 1240 m a.s.1. That means that AAR was 58 %. 

The eumulative net balanee for the entire investigation period at Ålfotbreen (35 years) 

is more than 13 m w.eqv. More than 9.5 m ofthis surplus has taken plaee after 1998. 

Large winter balanees eause the great surplus after 1988. Due to its extreme maritime 

loeation, the net balanee is mainly dependent on winter balanee, and this has 

inereased after 1988 (1996 was an exeeption). Winter balanee has varied between 

1.83 m in 1996 and 5.98 m in 1990 whereas summer balanee has varied between 

2.22 m in 1987 and 5.21 min 1988. The net balanee varies between -2.5 m in 1988 

and +2.3 m in 1989 and 1992. Historie mass balanee results from Ålfotbreen are 

presented in Figure 2-3. 

Hansebreen 

Results 

Hansebreen is adjaeent to Ålfotbreen and is likely to be more representative for 

preeipitation eondition in the area than Ålfotbreen, which is strongly exposed to wind 
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and snow drift and the accumulation is affected by this. Therefore, mass balance 

measurements have been performed at Hansebreen since 1986. 

Winter balance was based on 68 snow depth soundings, and the snow density 

measurement at Ålfotbreen because it is assumed that similar densities prevail at both 

glaciers. The winter balance was 3.2 m w.eqv., which is 91 % of the mean value for 

the investigation period and 0.45 m le~s than the result at Ålfotbreen .. Summer 

balance was 3.5 m w.eqv. (99 % of the mean). Net balance was -0.3 m w.eqv., 

whereas the mean value for the investigation period is -0.03 m w .eqv. ELA was 1170 

m a.s.l. and aar was 52 %. Mass balance results at Hansebreen 1998 are presented in 

Figure 2-3. 

During thirteen years measurement Hansebreen shows a cumulative surplus 

amounting to 0.7 m w.eqv. In the period 1989-95 the surplus at Hansebreen was 

approx. 4 m w .eqv. whereas Ålfotbreen had a surplus amounting to more than 11 m in 

the same period. 

A comparison between Alfotbreen and Hansebreen 

The mean values of Ålfotbreen and Hansebreen may not uncritically be compared. 

For Ålfotbreen the mean winter balance for the entire investigation period 1963-97 is 

3.72 metres. For 1986-97 (the investigation period of Hansebreen) the winter balance 

is 4.15 m w .eqv. The entire investigation period shows a net balance amounting to 

+0.37 m w.eqv. For 1986-97 it is +0.72 metres. 

For the period 1986-96 a correlation analysis was made between the winter balance 

for the two glaciers. The following equation was obtained: 

where 

and 

y = 0,0087. X2•SS 

y = difference in winter balance [m w.eqv.] 

x = winter balance for Ålfotbreen [m w.eqv.] 

The difference is explained by snow drift which is responsible for some of the 

accumulation at Ålfotbreen, particularly in years with large accumulation. Such years 

usually have much wind as weU. For 1998 the actual difference was 0.45 m w.eqv. 

whereas the equation gives 0.35 metres. 

Since 1986 the cumulative net balance for Ålfotbreen shows a surplus amounting to 

+8.7 m w.eqv. whereas Hansebreen shows a deficit amounting to -0.7 metres. 
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3 Folgefon na (samandrag av NVE Dokument 5/98) 

(Hallgeir Elvehøy) 

Sidan slutten av 198()..talet har mange brearmar frå platåbreane på Vestlandet hatt 

omfattande framstøyt (Elvehøy m.fl., 1997). Resultata av massebalansemålingar på 

Jostedalsbreen og Hardangerjøkulen tyder på at breframstøyta skuldast positiv 

massebalanse gjennom ein årrekkje. Frontposisjonmålingar ved Buerbreen på austsida 

av Søre Folgefonna og observasjonar frå fleire andre brearmar viser at massebalansen 

må ha vore positiv også her. Ein samanlikning av kart over delar av sørsida av Søre 

Folgefonna frå 1959 og 1995 stadfester dette (Smith-Meyer & Tvede, 1996). 

3.1 Massebalanse 1963-97 
Bakgrunnen for denne rapporten er ønskje om å sjå nærare på felles trendar i 

massebalansemålingane på Hardangerjøkulen og på Folgefonna (600 N, 6°20'E). Sidan 

målingane på Folgefonna er gjort på fleire delfelt til ulike tider er massebalanse

mønsteret på Folgefonna vurdert. Så vert samvariasjon mellom målingar på 

Hardangerjøkulen og Folgefonna analysert, og basert på resultata av korrelasjons

analysane vert det sett opp modellar for massebalansen på Folgefonna. Til slutt vert 

disse modell ane testa ved å samanlikne med andre typar modellar og andre studier. 

Massebalansemålingar 

Figur 3-1 viser Hardangerjøkulen og Folgefonna med brefelta der massebalansen er 

målt i kortere eller lengre perioder. Hardangerjøkulen ligg omlag 70 km nordaust for 

Søre Folgefonna. Massebalansemålingane på Hardangerjøkulen (73 km2) vert gjort på 

den sørvestlege delen (17 km2) som drenerer via Rembesdalskåki mot 

Rembesdalsvatn og som strekk seg frå toppen av breen 1850 moh. ned til brefronten 

1050 moh. Det meste av arealet (17 %) til dette brefeltet ligg over 1650 moh. 

Målingane har pågått kontinuerlig sidan 1963. 

Breområdet kalla Folgefonna er samansett av tre individuelle brear, Nordre (26 km2), 

Midtre (11 km2) og Søre Folgefonna (168 km2). På Folgefonna ligg det meste av 

arealet mellom 1500 og 1650 moh. Storparten av Hardangerjøkulen ligg dermed 

høgare enn toppen av Folgefonna. Massebalansen har vore målt på fleire brearmar i 

kortare periodar i tidsrommet mellom 1963 og 1981, dels som undersøkingar i 

samband med vasskraftutbyggjing i Mauranger og dels som hovudfagsarbeid ved 

Universitetet i Oslo (Tvede, 1972). Resultat av massebalansemålingar på 

Hardangerjøkulen og Folgefonna er vist i figur 3-2. Vinterbalansen på dei målte 

brefelta på Folgefonna var i snitt 130 % av vinterbalansen på Hardangerjøkulen, noke 

som skuldast kortare avstand til kysten. Sommarbalansen på Folgefonna var i snitt 

133 % av sommarbalansen på Hardangerjøkulen, noke som kan forklarast med at 

Folgefonna jamnt over ligg lågare enn Hardangerjøkulen. Målingane på 

Hardangerjøkulen og Folgefonna samsvarer rimelig godt i og med at begge 

breområda har positive eller negative balanseår samtidig. Nettobalansen er imidlertid 

som regel meir ekstrem på Folgefonna. 
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Rembesdalskåki 

Sca1e 1 :400000 

Figur 3-1 

Kart over breområda i Hardanger. Brefelt der det er gjort massebalansemålingar er markert med •. 

Glacierized areas in the Hardanger region. Glaeiers with mass balanee measurements are marked 
with •. 

Massebalansemønsteret på Folgefonna 

Samtidige målingar av massebalansen på Midtre Folgefonna og BlomstØlskardsbreeni 

Svelgjabreen i 1971 viste at det var relativt liten forskjell (5 %) i sommarbalanse 

mellom dei to brefelta medan vinterbalansen var relativt mykje større (37 %) på 

BlomstølskardsbreeniSvelgjabreen enn på Midtre Folgefonna (Tvede, 1972). Den 
jamne fordelinga av sommarbalansen skuldast truleg at det er relativt små variasjonar 

i meteorologiske parametrar som lufttemperatur, vindhastigheit og skydekke over 

Folgefonna når verdi ane vert midla over sommarsesongen (mai-september). Derfor 

kan sommarbalansemålingar på eit brefelt representere sommarbalansen på heile 

Folgefonna. Forskjellen ivinterbalanse samsvarar med forskjellar i normalnedbØr på 

nedbØrstasjonar rundt Folgefonna, og med forskjellar i hØgda til den temporære 

snØlina på slutten av sommaren som kan ligge 150-200 meter lågare på sØrsida av 

Søre Folgefonna enn på nordsida av SØre Folgefonna og Nordre Folgefonna. 

Resultat 

Linær regressjonsanalyse viser at det er nær samanheng mellom vinter- og 

nettobalansen på HardangerjØkulen og Folgefonna, medan sommarbalansen truleg er 

påverka av faktorar som påverkar avsmeltinga på HardangerjØkulen og Folgefonna 
ulikt (som til dømes grad av skydekke). På bakgrunn av vurderingane av 

massebalansemØnsteret på Folgefonna og analysane av korrelasjon mellom målingar 
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Mass balanee at Hardangerjøkulen and Folgefonna 1963·97 

1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 
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-- Blåvass.lLangr./Breida.lGråfj . (1964-68) -- Bondhusbrea (1970-71) 
--Gråfjellsbrea (1 974-75) -- M.FoIgefonna (1977-81) 

• Blomstølskardbr.lSvelgjabr. (1971) 

Figur 3-2 

Spesifikk vinter- (øverst), sommar- (nederst) og nettobalanse (midten) målt på Hardangerjøkulen 
(søyler) og Folgefonna i perioden 1963 - 97. Del ulike brefelta på Folgefonna er 
BlåvassbreenlLangrødbreen IBreidablikkbrealGråfjelisbrea (1964-68), Midtre Folgefonna (1971-81), 
BlomstølskardsbreenlSvelgjabreen (1971), Gråfjellsbrea (1974-75) og Bondhusbrea (1970-71). 

Spesific winter- (upper), summer- (Iower) and net balanee (middle) at Hardangerjøkulen (coloums) 
and Folgefonna in 1963 - 97. The glaelers at Folgefonna are Blåvassbreenl Langrødbreenl 
Breidablikkbreal Gråfjellsbrea (1964-68), Midtre Folgefonna (1971-81), 
BlomstølskardsbreenlSvelgjabreen (1971), Gråfjellsbrea (1974-75) and Bondhusbrea (1970-71). 

på Hardangerjøkulen og Folgefonna vart det laga modellar for massebalansen i to 

områder på Folgefonna, eit nordleg område som omfattar Nordre, Midtre og nordlege 

delen av Søre Folgefonna, og eit sørleg område som omfattar den sørlege delen av 

Søre Folgefonna. Dermed er det tatt omsyn til målt forskjell i vinterbalanse mellom 
dei to områda i 1971 . For sommarbalansen er samme likninga brukt sidan målingane i 

1971 viste at det var liten forskjell mellom dei to områda. Modellert kumulativ 

nettobalanse for perioden 1963-97 er vist i figur 3-3. 

Modellen tilsei at vinterbalansen har vore vesentleg større på den sørlege delen av 

Søre Folgefonna enn på den nordelege delen av Søre Folgefonna og Midtre og Nordre 

Folgefonna. Sommarbalansen er antatt å ha samme utvikling i dei to områda, og er for 

begge områda estimert til å vere mindre enn vinterbalansen. Modellert kumulativ 

nettobalanse for dei to områda viser eit stort overskott i det sørlege området, men nær 
balansen for det nord lege området. 

Modellresultata samsvarar rimelig godt med volumendringa mellom 1959 og 1981 på 

Midtre Folgefonna (Østrem & Tvede, 1986), og mellom 1959 og 1995 i eit område på 
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sørsida av Søre Folgefonna (Smith-Meyer & Tvede, 1996). Smith-Meyer & Tvede 

(1996) viste imidlertid at det var store forskjeIlar innafor dette området slik at 

modellresultat må tolkast med varsemd i forhold til enkeltfelt. Modellresultata for det 

nordlege området samsvarar også rimeleg godt med nettobalansen modellert frå 
vinternedbør og sommartemperatur i Bergen (Tvede, 1979). 

Modelled cumulative net balanee Folgefonna 1962-97 

15r---------------------------------------------------~ 

10~----------------------------------------~~------~ 

-5~------------------------~~~~~~T_------------~ 

-10~--------------------------------------------------~ 

-+-Soulhern part of S. Folgefonna 

__ Northern part of S. Folgefonna, M.Folgefonna og N. Folgefonna 

Figur 3-3 

Kumulativ nettobalanse på Folgefonna 1962-97 modellert frå massebalansen på Hardangerjøkulen 
(Rembesdalskåki). 

Cumulative net balanee at Folgefonna 1962-97 calculated from mass balanee data obtained at 
Hardangerjøkulen (Rembesdalskåki). 

Fleire brearmar som drenerer frå sørlege delen av Søre Folgefonna har rykka fram 

sidan slutten av 1980-talet. Det tyder på at det har vore positiv nettobalanse på den 

sørIege delen av Søre Folgefonna i ein periode før dette. Til samanlikning er det ikkje 

tegn som tyder på at brearmane på den nordlege delen av Søre Folgefonna eller 

Midtre Folgefonna har vokse noke særleg i perioden. Samanlikning av flybilete frå 

1981 og 1997 viser imidlertid at Botnabrea på vestsida av Nordre Folgefonna og 

Dettebreen på austsida har gått noke fram sidan 1981 (Sorteberg, 1998). Dette kan 

tyde på at Nordre Folgefonna kan ha ei meir positiv utvikling enn nordlege delen av 

Søre Folgefonna og Midtre Folgefonna. 

3.2 English summary 
Since the end of the 1980's many outlet glaciers from ice caps in western Norway 

have been advancing, probably due to positive mass balance since the 1960's. A 

special report (Elvehøy, 1998) examines the mass balance results from Folgefonna 

(600 N, 6°20'E) where measurements were carried out at severaI glaciers in different 

periods during the period 1963 - 83 (Fig. 3-1 and 3-2). Based on the measurements at 
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Hardangetjøkulen and Folgefonna, models for specific winter, summer and net 

balanee in two regions at Folgefonna were established by linear regression analysis. 

The division in two regions, a southem region covering the southem part of Søre 

Folgefonna inc1uding BlomstølskardsbreenJSvelgjabreen and Bondhusbrea, and a 

northem region covering the remaining parts of Folgefonna, where chosen to 

incorporate measured differences in winter and net balances, and differences in the 

precipitation distribution in the Folgefonna area. Model results corresponds 

reasonably weU with ca1culated vol urne change for Midtre Folgefonna (1959-81) and 

southem parts of Søre Folgefonna (1959-95), and the net balanee in the north em 

region modeUed from winter precipitation and summer temperature in Bergen. The 

pattem of front position change around Folgefonna is also in correspondance with the 

model results, except that observations at Nordre Folgefonna suggest the mass 

balanee there to be more positive than at Midtre Folgefonna and the northem part of 

Søre Folgefonna. 
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4 Jostefonn (HallgeirElvehøy) 

Jostefonn (61 °25'N, 6°35'E) er ein liten platåbre (12,5 km2) som ligg i Balestrand og 

FØrde kommuner i Sogn og Fjordane om lag 10 km sørvest for Jostedalsbreen. Breen 

ligg i hØgdeintervallet mellom 950 og 1620 moh. Dei årlege massebalansemålingane 

på Jostefonn er ein del av dei hydrologiske måling ane som er konsesjonspålagt Sogn 

og Fjordane energiverk for Mel kraftverk i Vetlefjorden i Balestrand. Målingane vart 

starta hausten 1995, og skal pågå i 5 år. Målingane vert gjort på to brearmar som 

drenerer til Skaddalen og Nedre Svartavassvatn som er magasin for kraftverket. Ein 

tredje brearm som drenerer til Øvre Svartavassvatn er ikkje med i måleopplegget. 

Figur 4-1 viser Jostefonn, det undersØkte området og stakeposisjonar. 
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Figur 4-1 

Kart over Jostefonn med stakeposisjonar, tettleiksprøve og sonderingsprofil frå1998. 

Location of stakes, density rit and sounding profil es at Jostefonn in 1998. The investigated part of 
the glaeier comprise 3.8 km of Jostefonns total area of 12.5 km2• 

29 

374000 



4.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingane vart gjort 14. mai. Følgjande målingar er grunnlag for 
utrekning av vinterbalansen (fig. 4-1): 

• kjemeboringar 1075 (stake 20), 1355 (stake 30), 1455 (stake 40) og 1620 moh. 
(stake 50) viste 3,5 - 4,9 - 6,3 og 5,9 m snø. Ingen gamle stakar hadde overlevd 
vinteren. 

• snøtettleik målt ned til SO på 5,9 m dyp 1620 moh. (stake 50). 
• 74 sonderingar langs 8 km sonderingsprofil (fig. 1). Sonderingsprofila var dei 

samme som i 1996 og 1997. Det var gode sonderingsforhold over heile breen. På 
bretungene under 1350 moh. var snødjupet mellom 2 og 5 meter, medan det over 
1350 moh. var mellom 5 og 7 meter. 

Minimumsmålingane vart gjort 23. september. Det var ikkje nysnø på breen, og 

snølina låg omlag 1300 moh. Nettobalansen vart målt i 3 posisjonar mellom 1350 og 

1620 moh. Det låg att 1,9 m snø ved stake 50 (1620 moh.), 1,8 m ved stake 40 

(1455 moh.) og ca 0,1 m ved stake 30 (1355 moh.). Ved stake 10 (1035 moh.) hadde 

det smelta vekk 0,6 m fim og 2,5 m is. 

Resultater 

Massebalansen er rekna ut etter ein stratigrafisk (tradisjonell) metode der 

nettobalansen er endringa mellom to sommeroverflater. Tidsrommet som er 

representert kan variere frå øverst til nederst på breen. Dette er den metoden som har 
vore nytta tidlegare. 

Vinterbalanse 

Vinterbalansen er utrekna på grunnlag av målingane 14. mai. Basert på 

tettleiksmålinga ved stake 50 vart ein funksjon som gir samanhengen mellom snødjup 
og vassekvivalentar funnen. Funksjonen vart brukt til å rekne om sondert snødjup til 

vassekvivalenter. Med denne funksjonen vert til dømes vassekvivalenten for 6 meter 

snØ utrekna til 2,95 m vatn. Middeltettleiken for 6 m snø vert då 0,49 glem3• 

Ut ifrå målingane er vinterbalansen utrekna til 11 mill. m3 vassekvivalentar eller 

2,8 ±0,2 m vatn jamnt fordelt over måleområdet. Til samanlikning var vinterbalansen 

i 1996 og 1997 1,2 og 3,6 m vassekvivalentar. Vinterbalansen si høgdefordeling er 
vist i tabell 4-1 og figur 4-2. Figuren viser ei svært jamn fordeling av vinterbalansen 

over 1300 moh. Målingane viser imidlertid stor variasjon frå punkt til punkt. 

Vi reknar med at det vert akkumulert meir snØ på austsida av den høgste brekulen 

(fig. 4-1) enn det målingane tyder på. Sidan det ikkje er råd å måle akkumulasjonen 

der (bratt, og mange store bresprekker) har vi valgt å ikkje ta omsyn til dette i 

utrekningane av massebalansen. Det gjer at utrekna vinterbalanse tru leg er mindre 
enn faktisk vinterbalanse. 
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Sommarbalanse 

Sommarbalansen kunne reknast ut direkte for stakeposisjonane 50 (1620 moh.), 
40 (1455 moh.) og 30 (1355 moh.). Stake 10 (1035 moh.) vart ikkje målt i mai, men 

ved å estimere snødjupet ved staken ut ifrå sonderingane i området kunne 

sommarbalansen ved staken reknast ut til -4,2 m vassekvivalentar. 

Dermed kunne sommarbalansen reknast ut til-9,7 mill. m3 vassekvivalentar eller 

-2,8 ±0,3 m vatn jamnt fordelt over breoverflata. Sommarbalansen si høgdefordeling 

er vist i tabell 4-1 og i figur 4-2. Til samanlikning var sommarbalansen i 1996 og 
1997 -2,8 og -3,9 m vassekvivalentar. 

Mass balanee Jostefonn 1997/98 -traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 

Measured May 14 1998 Measured Sep 23 1998 Summer surfaces 1997 • 1998 

Altitude Area Specific Volurne Specific Volurne Specific Volurne 

(ma.s.l.) (km2) (mw.eqv.) (lO· m3) (mw.eqv.) (lO· m3) (mw.eqv.) (lO· m3) 

1600 - 1622 0,18 3,05 0,5 -1,80 -0,3 1,25 0,2 

1500 - 1600 0,72 3,20 2,3 -1,90 -1,4 1,30 0,9 

1400 - 1500 1,07 3,20 3,4 -2,10 -2,2 1,10 1,2 

1300 - 1400 0,78 3,10 2,4 -2,35 -1,8 0,75 0,6 

1200 - 1300 0,25 2,80 0,7 -2,75 -0,7 0,05 0,0 

1100 - 1200 0,18 2,50 0,5 -3,35 -0,6 -0,85 -0,2 

1000 - 1100 0,54 1,60 0,9 -4,10 -2,2 -2,50 -1,4 

960 - 1000 0,09 1,40 0,1 -4,60 -0,4 -3,20 -0,3 

960-1620 3,8 2,84 10,8 -2,54 -9,7 0,30 1,1 

Total mass balanee 1997/1998 
Winler bal. Summer bal. NeI bal. 

Volume (106 m3)1 10,8 I -97 I 1,1 
Specific (m w.eqv.)L....:.......:2::.z,.=;.8..,:.4_..i.., _--=2;z.;,~:....4:.....-...I._-=0;z.;,3;;..;:0:.....--I 

Tabell 4-1 

Vinter-, sommar- og nettobalansen si høgdefordeling på Jostefonn i 1998. 

Altitudinal distribution of winter, summer and net balanee on the investigated part of Jostefonn in 
1998. 

Nettobalanse 

Utrekningane viser at netto pålagring på den undersøkte delen av Jostefonn tilsvara 
l, l mill. m3 vassekvivalentar eller 0,3 ±O,4 m vatn jamnt fordelt over drenerings

området. Nettobalansen si høgdefordeling er vist i tabell 4-1 og på figur 4-2. 

Likevektslina låg om lag 1250 moh. (fig. 4-2). Det vil sei at ca 79 % av brefeltet låg 

høgare enn likevektslina. Til samanlikning var nettobalansen i 1996 og 1997 
-1,6 og -0,3 m vassekvivalentar. 

Til saman for perioden 1996-98 har avrenninga frå den undersøkte delen av Jostefonn 

vore om lag 7 mill. m3 vassekvivalentar større enn om breen hadde vore i likevekt. 
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Midla over det undersØkte området har breen vorte om lag 1,9 meter tynnare i lØpet 

av disse tre åra. Resultata for perioden 1996 - 98 er vist i figur 4-3. 

Jostefom1998 - specific balance, traditional method Jostefonn 1998 - voIume b.vance, traditional method 

········_-~_·······--r···_····_~---_·_·---r·_···----r-·-}100 -... --.... ----.-----.--.......... --------
: : : : : 

··········r·········t·········t·········tr·······r···- ·········r·)·····"1"········· \ ....... . 

~ V' i: ' 

~6 -4 -2 -1 -3,0 2,0 ·1,0 0,0 1,0 2,0 

balanee (m w.eqv.) balanee (1 OS m ~ 

3,0 

) ·_,·_·_·_·_·~·,Summerbalance -- Netbalance - - - -WinterbalanCØj j ................. summ8f baJanc& __ Netbalance - - - - Winter balan~ 

Figur 4-2 

Spesifikk vinter-, sommar- og nettobalanse si høgdefordeling på Jostefonn i 1998 (venstre) og 
tilsvarande volumbalanse (høgre). Spesifikk sommarbalanse ved målestakane er også vist (o). 

Altitudinal distribution of specific (leH) and volumetric (right) mass balanee at Jostefonn 1998. 
Specific summer balanee at stakes are shown (o). 

Jostefonn - rnass balanee 1996-98 
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Figur 4-3 

Vinter-, sommar- og nettobalansen til den undersøkte delen av Jostefonn i perioden 1996-98. 
Midlare vinter-, sommar- og nettobalanse er 2,54 m, -3,04 m og -0,50 meter vassekvivalentar. 

Specific winter, summer and net balanee on the investigated part of Jostefonn. Mean winter, 
summer and net balanee are 2.54, -3.04 and -0.50 m w.eqv., respectively. 
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4.2 English summary 
Jostefonn (61 °25'N, 6°35'E) is a small plateau glacier (12.5 km2) located 10 km 

south-west of Jostedalsbreen in western Norway (Fig. 1-1). The altitude range ofthis 

glacier is 950 - 1620 m a.s.l. The mass balanee measurements are carrled out on two 

south-east facing outlets (Fig. 4-1) covering an area of 3.8 km2• Mass balanee 

measurements were initiated in the autumn of 1995 and williast for five years. 

Mass balanee 

The winter balanee was calculated to 11 mill. m3 w .eqv. based on four snowdepth 

measurements with coring (1075, 1355, 1455 and 1620 m a.s.l.), and 74 soundings 

covering the entire altitudinal range (Fig. 4-1, Fig. 4-2 and Tab. 4-1). The snow depth 

varied between 2 and 7 metres. Specific winter balance was 2.8 ±O.2 m w.eqv. 

compared to 1.2 and 3.6 m in 1996 and 1997. The measuring program does not cover 

the eastern slopes of the western, heighest part of the glaeier (Fig. 4-1). This area is 

probably accumulating more snow during the winter than what is measured, thereby 
causing an underestimation of the true winter balance. The summer balance was 

calculated from an altitudinal distribution, based on measurements and estimates at 

four locations 1035, 1355, 1455 and 1620 (Fig. 4-1). Total summer balance was 

10 mill. m3 w .eqv. corresponding to a specific summer balance of -2.5 ±O.3 m w .eqv. 
(Fig. 4-2 and Tab. 4-1) compared to -2.8 and -3.9 m in 1996 and 1997. 

The resulting net balance was a mass surplus of 1 mill. m3 w.eqv. or 0.3 m water 
averaged over the basin area (Fig. 4-2 and Tab. 4-1). For comparison, the net balance 

in 1996 an d 1997 were -1.6 and -0.3 m w.eqv., respectively. The ELA was 

1250 m a.s.l. and the AAR was 79 %. Figure 4-3 shows the results ofmass balanee 

measurements at Jostefonn in the period 1996-98. During this period there was a 
cumulative mass loss of 6 mill. m3 w.eqv. 
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5 Briksdalsbreen (HallgeirEIvehøy) 

Briksdalsbreen (ca 10,4 km2
) er ein vestleg utløpar frå Jostedalsbreen, og strekk seg 

frå Kvitekoll 1915 moh. ned til Briksdalsvatnet 350 moh. (fig. 5- 1 øverst). Det meste 

av arealet (88 %) ligg på breplatået over 1500 moh. I brefallet ned frå breplatået går 

breen frå 1500 moh. til 350 moh. over en horisontal avstand på 2,2 km. Sidan 1967 

har breen fylt Briksdalsvatnet og står no ved utløpet av Briksdalsvatnet 

(fig. 5-1 nederst). Ved den indre enden av Briksdalsvatnet er breen no over 100 meter 

tjukk. Bretunga sitt areal har auka med ca 0,15 km2 (1,5 %) mellom 1967 og 1998 

som følgje av breframstøytet. Undersøkingane av dynamikken i bretunga har pågått 

sidan hausten 1996. Resultat av målingane i 1996-97 er rapportert i KjølImoen 

(1998). 

BRIKSDALSBREEN 
Study area 1998 

-- "-+ 

.+ 
+ 

+ 
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o BriksdaIsvatnet 1967 (350 m a,s,l.) 
Glaeier outline 1998 
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Figur 5-1 

Briksdalsbreen sitt 
dreneringsområde 
(øverst), og den 
undersøkte del av 
Briksdalsbreen 
(nederst) . øverste 
kart er modifisert frå 
N50 kartblad 1318-11 
(EUREF89). 

Briksdalsbreen 
catchment (upper 
panel) and the study 
area at the snout of 
Briksdalsbreem 
(Iower panel). Upper 
panel modified from 
N50 sheet 1318-11 at 
scale 1 :50 000. The 
reference datum is 
EUREF89. 



Briksdalsbreen - front position change 1950-98 
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Figur 5-2 

Briksdalsbreen sine frontposisjonendringar i perioden 1950-98, etter den store tilbakegangen i 
perioden 1930-50 då Briksdalsvatnet vart avdekka. 

Front position change at Briksdalsbreen 1950-98, after the deglaciation of Lake Briksdalsvatn, 
which took place during the period 1930-50. 

5.1 Frontposisjonendringar 
Målingar av frontposisjonendringar vart igangsett i år 1900 (Rekstad, 1904). Fram til 

1935 var det berre små variasjonar med små framstøyt rundt 1910 og 1929. Mellom 
1934 og 1951 trakk imidlertid brefronten seg meir enn 800 meter tilbake, og 

Briksdalsvatnet vart avdekka. Etter 1951 har Briksdalsbreen hatt fleire mindre 

framstøyt. Det siste framstøytet starta i 1988, og fram til hausten 1996 rykka 

brefronten fram omlag 390 meter (fig. 5-2). Målingane viser at framstøytet då stoppa 

opp. Koordinatfesting av punkt langs brefronten i 1997 og 1998 stadfester 

Figur 5-3 

Briksdalsbreen sin frontposisjon i 1997 og 1998. 
Innmålingane viser variasjonar i storleiken 10 
meter gjennom året, men lite endring frå haust til 
haust. Konvensjonelle frontposisjon-målingar der 
avstanden til breen vert målt frå eit fastpunkt viser 
ein tilbakegang på 2 og 3 meter i 1997 og 1998. 

Briksdalsbreen front positions in 1997 and 1998. 
The front position variations through the year have 
been of the order of 10 metres, but annual changes 
have be en small. Conventional front position 
measurements showa retreat of 2 and 3 metres in 
1997 and 1998, respectively. 
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Surface elevation change 1996-98 
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Figur 5-4 

Endring i overflatehøgde nær midten av Briksdalsbreen. 

Surface elevation change close to a central flow line in Briksdalsbreen. In the study area the 
elevation change between November 10 1996 and October 151997 was ca 2 metres, and ca 2 
metres between October 15 1997 and September 24 1998. These results together with the front 
position measurements indicate that the advance of Briksdalsbreen culminated in 1996. 

resultata frå lengdemålingane (fig. 5-3). Brefronten var lengst framme i mai 1998, 
men smelta noke tilbake i løpet av sommaren. Sidan breelva renn like framfor 

brefronten, vert moreneryggar som breen skur saman i løpet av vinteren vaska vekk i 
løpet av sommaren. Breelva kan også rive vekk isblokker, og dermed hindre at breen 
går fram. 

5.2 Endring i breoverflatehøgda 
Basert på innmålte punkt 15. oktober 1997 og 24. september 1998 er to 10 x 10 m 

høgderaster konstruert ved kriging. Samanlikning av høgderastera og fem innmålte 

punkt frå 8. november 1996 indikerer at overflata på bretunga er senka om lag 2 

meter mellom november 1996 og oktober 1997, og ytterligare 2 meter mellom 

oktober 1997 og september 1998 (fig. 5-4). Sidan smeltinga kan fortsette langt utover 

hausten er dei utrekna endringane minimumsestimat på høgdeendringa. Målingane 

indikerer derfor at tilførslen av breis frå breplatået ikkje kompenserer for smeltinga på 

bretunga, og at det derfor må forventast at breen kan komme til å trekkje seg tilbake 

innan relativt kort tid. 

5.3 Brebevegelse 
Middelhastigheit er utrekna for periodane mellom innmålingar. Direkte samanlikning 

av målingane frå år til år er vanskeleg pga. forskjellar i periode og posisjon, men 

estimat ved interpolering kan gjerast. Hastigheita i eit punkt 300 meter frå brefronten 

(fig. 5-1) utrekna for periodane mellom innmålingar ved interpolasjon mellom 

innmåIte stakar (fig. 5-5). Variasjonar interpolert mellom målingane viser då at 
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brehastigheita har gått ned frå 1997 til 1998 både for vinteren og for sommaren. Midt 

på sommaren (juli) var hastigheita i 1998 (22/6 - 4/8) om lag 80 % av hastigheita i 

1997 (18/6 - 3017), medan vinterhastigheita i 1998 (15110 - 22/6) var om lag 75 % av 

vinterhastigheita i 1997 (8/11 - 18/6). Figur 5-6 viser reduksjonen i hastigheit mellom 

vinteren 1997 og vinteren 1998. Sidan istjukkleiken på bretunga i lita grad er endra 

sidan hausten 1996, må reduksjonen i brehastigheit i stor grad skuldast redusert 

påtrykk frå brefallet ovafor det undersøkte området, noke som igjen må skuldast 

redusert istransport frå breplatået. 

Samanlikning av retningar på hastigheitsvektorar syner dessutan minkande grad av 
transversalt strekk, dvs. at spenningane i isen som fører til at det vert danna radiale 
sprekker i brefronten, er redusert. Dette kan også skuldast redusert påtrykk frå 
brefallet. 

5.4 Smelting på bretunga 
Smelting på bretunga vart målt for 4 periodar mellom 9. mai og 24. september. Total 
smelting var om lag 8,8 m is som tilsvarar 7,9 m vassekvivalentar. Midlare issmelting 
i periodane var mellom 5 og 8 cm is pr. døgn. I balanseåret 1997-98 (15/10 - 24/9) 
smelta det om lag 11 meter is (9,9 mvassekv.) på bretunga, medan det i balanseåret 
1996-97 (8/11 - 15110) smelta meir enn 13 meter is (11,7 mvassekv.). Til 
samanlikning var nettobalansen i samme høgdenivå på Nigardsbreen i 1997 og 1998 
hhv. -11,2 og -10,9 m vassekvivalentar som var 108 og 112 % av gjennomsnittet for 

Briksdalsbreen, ice velocity 1996-98 
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Figur 5-5 

Brebevegelse i eit punkt 300 meter frå brefronten nær breen si senterline, interpolert frå hastigheit 
utrekna for stakar i området rundt punktet. 

Glacier velocity at a fixed position 300 metres from the glacier front close to a central flowline, 
interpolated between calculated velocities at stakes close to the position. 
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Briksdalsbreen - winter glaeier velocity 
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Figur 5-6 

Brebevegelse (cm/døgn) vinteren 1997 og 1998 som funksjon av avstanden frå brefronten langs ei 
sentral flyteline I nederste delen av Briksdalsbreen. 

Glaeier velocity (cm/d) during winter and spring of 1997 and 1998. The slight difference in the 
period between the two years can account for some of the difference, mainly due to higher glaeier 
velocity in late spring/early summer. The reduction in velocity corresponds well with the stagnation 
of the glaeier front position and the lowering of the glaeier surface. 

måleperioden der (1962-98). Forskjellen mellom 1997 og 1998 ser ut til å ha vore 

mykje større på Briksdalsbreen enn på Nigardsbreen. Dette kan skuldast at det på 

Nigardsbreen i dette høgdenivået var mykje meir snØ om vinteren i 1997 enn i 1998, 

medan det på Briksdalsbreen var lite snØ i begge åra. Snølaget reduserer avsmeltinga 

slik at effekta av ein varm sommar vert redusert. 

5.5 English summary 
Briksdalsbreen (lOA km2) is a western outlet glacier from the Jostedalsbreen ice cap. 

Most of it's area lies on the plateau between 1500 and 1915 m a.s.l., with only 12 % 

of the glacier area below 1500 m a.s.l. (Fig. 5-1). The glacier tongue comes down to 

350 m a.s.l. where it until recently calved into Lake Briksdalsvatn (Fig. 5-1)- The 

glacier has advanced 465 metres since 1967 and has covered the former lake entirely. 

Thereby the glacier area has increased by approximately 0_15 km2 or l.S %. Between 

1988 and 1996 the glacier advanced 390 metres (Fig. 5-2). After that the front 

position has been stable (Fig. 5-3). Coinciding with the stagnation of the front 

position, there has been a slight lowering of the glacier surface (Fig. 5-4). 

The glacier velocity has also decreased between 1997 and 1998 (Fig. 5-5, 5-6). Since 

the ice thickness did not change considerably, the reduction in velocity must be due to 

a reduction in backpressure from the icefall, where the ice flux must have decreased. 

During the summer of 1998 Il metres of ice melted away at the snout of 

Briksdalsbreen, corresponding to 9.9 m water equivalents. The melt rate was at its 

highest in July with 0.08 m ice/day. This was considerably lower than in 1997 when 

the highest melt rates were 0.12 mlday in early August, and a total of more than 13 

metres of ice melted away. 
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6 Nigardsbreen (BjarneKjøUmoen) 

Nigardsbreen (61 °42'N, 7°08'E) er en av de største og mest kjente utløperne fra 

Jostedalsbreen. Breen har et samlet areal på 48 km2 og strekker seg fra 320 til 1960 

moh. Den drenerer østover til Nigardsvatnet i Jostedalen (fig. 6-1). 

BreundersØkelsene på Nigardsbreen utføres som en del av de konsesjonspålagte 

hydrologiske undersøkelsene i forbindelse med reguleringen av LeirdØla. 

Måleprogrammet omfatter massebalanse, frontposisjon og meteorologiske målinger. 

Massebalansen ble i 1998 målt for 37. år på rad. 
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Figur 6-1 

Nigardsbreen er i hydrologisk sammenheng definert som den delen av Jostedalsbreen som 
drenerer til Nigardsvatnet. 

Nigardsbreen is defined hydrologically to that section of the ice cap which drains to the lake 
Nigardsvatn. 

410000 
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6.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 12. og 13. mai. Grunnlaget for beregning av 
vinterbalansen er: 

- Direkte målinger av tårn og staker i høydenivåene 1000, 1520, 1690 og 1800 moh. 

Disse viste snødybder på hhv 2,5 - 4,7 - 6,5 og 6,6 meter. I tillegg var det mulig å 

knytte sammen målinger av erstatningsstaker og staker som smeltet fram i løpet av 

sommeren i høydenivåene 1325 (4,7 m snø), 1435 (4,6 m), 1610 (5,2 m) og 1950 
moh. (5,7 m). 

- Kjerneboringer i høydenivåene 1325, 1610 og 1950 moh. som viste snødyp på hhv 
4,4,5,1 og 6,0 meter. 

- 125 sonderingspunkter i profiler mellom 1320 og 1950 moh., samt enkelte punkter i 

1000 m nivå. Sonderingsforholdene var gode opp til 1800 m høyde, noe verre i de 

aller høyeste områdene. Sonderingene ble sammenlignet og kontrollert direkte med 

fem staker/tårn og to kjerneboringer. Oppe på breplatået ble det målt mellom 6 og 7 

m i de høystliggende områdene (over 1600 moh.) og mellom 4 og 5 m lenger nede. På 

bretunga var snødybden ca 2Yz mil 000 m nivå. Under 700 m nivå var det snøfritt 

ved målingene 12.mai. Stakemålingene i 600 m nivå viste en netto avsmelting på 30-

40 cm siden minimumsmålingene i september 1997. Snøtettheten ble målt ned til 4,1 
m dybde (SO bestemt til 4,7 m) i 1325 m nivå og til 6,5 m dybde (SO på 6,6 m) i 

1800 ru nivå. 

- Snøtettheten ble målt ned til 4,1 ru dybde (SO bestemt til 4,7 m) i 1325 ru nivå og til 

6,5 m dybde (SO på 6,6 m) i 1800 ru nivå. 

Måleopplegg med plassering av staker og tårn, tetthetsprøver og sonderingsprofiler er 

vist i figur 6-2. 

Minimumsmålingene ble utført den 22. september. Nettobalansen ble målt direkte på 

staker i ni ulike posisjoner mellom 1000 og 1950 moh. Snøgrensa lå mellom 1300 og 

1400 moh. Det lå igjen i underkant av 4 ru av siste vinters snØ i de høyestliggende 

områdene på breen. Det var ikke kommet nysnø. 

Resultater 

Massebalansen er beregnet etter den tradisjonelle metoden. Med denne metoden er 

det breens balanse mellom to sommeroverflater som blir beregnet. Beregningene er 

utført med kartgrunnlag fra 1984. 
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Beliggenheten av staker, tetthetsprøver og sonderingsprofiler på Nigardsbreen i 1998. 

Location of stakes, pits and sounding profiles at Nigardsbreen in 1998. 

Vinterbalanse 

408000 

I likhet med de siste årene er breområdene over 1320 moh. godt representert med 

målepunkter. Under 1320 moh. er beregningene gjort på grunnlag av punktmålinger i 

1000 og 600 m nivå. Midlere snøtetthet er beregnet til 0,47 g/cm3 både i 1320 og 

1800 m nivå. Den tradisjonelle beregningsmetoden gir en vinterbalanse på 2,5 ±0,2 m 

vann-ekvivalenter, som tilsvarer et vannvolum på 120 mill. m3 vann. Det er 105 % av 

midlere vinterbalanse for perioden 1962-97. 

Sommerbalanse 

Nederst på bretunga (600 m nivå) hvor ablasjonsstaken var smeltet ut, er målingene 

supplert med estimerte verdier basert på sammenligning med stakemålingene i 1000 

m nivå og tidligere års målinger. Sommerbalansen ble målt og beregnet direkte på 

åtte staker og tårn og varierte mellom i underkant av 1J2 m vannekvivalenter øverst på 

breen til ca 8 m nederst på bretunga. På grunnlag av stakemålingene og en estimert 

midlere snøtetthet på 0,6 g/cm3 på gjenværende snØ, er sommerbalansen beregnet til 

1,5 ±0,3 m vannekvivalenter eller 75 mill. m3 vann. Det er 79 % av middelverdien for 

måleperioden. 
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Mass balanee Nigardsbreen1997198 - traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 
Maasured May 12 1998 Maasured Sap 22 1998 Summer surfaces 1997 - 1998 

Altitude Area Specilic Voluma Specific Voluma Spacific Voluma 
(m a.s.l.) (km2) (mw.eq.) (ID' m3) (mw.aq.) (10' m3) (mw.eq.) (10'm3) 

1900 - 1960 0,38 3,25 1,2 -0,40 -0,2 2,85 1,1 

1800 - 1900 3,92 3,25 12,7 -0,60 -2,4 2,65 10,4 

1700 - 1800 9,39 2,95 27,7 -0,90 -8,5 2,05 19,2 

1600 - 1700 12,88 2,70 34,8 -1,15 -14,8 1,55 20,0 

1500 - 1600 9,18 2,40 22,0 -1,40 -12,9 1,00 9,2 

1400 - 1500 5,82 2,25 13,1 -1,65 -9,6 0,60 3,5 

1300 - 1400 2,28 2,05 4,7 -2,05 -4,7 0,00 0,0 

1200 - 1300 0,90 1,80 1,6 -2,70 -2,4 -0,90 -0,8 

1100 - 1200 0,45 1,55 0,7 -3,55 -1,6 -2,00 -0,9 

1000 - 1100 0,58 1,25 0,7 -4,40 -2,6 -3,15 -1,8 

900 - 1000 0,47 0,90 0,4 -5,20 -2,4 -4,30 -2,0 

800 - 900 0,44 0,60 0,3 -6,00 -2,6 -5,40 -2,4 

700 - 800 0,33 0,25 0,1 -6,75 -2,2 -6,50 -2,1 

600 - 700 0,39 -0,10 0,0 -7,50 -2,9 -7,60 -3,0 

500 - 600 0,24 -0,45 -0,1 -8,25 -2,0 -8,70 -2,1 

400 - 500 0,12 -0,80 -0,1 -9,05 -1,1 -9,85 -1,2 

320 - 400 0,05 -1,10 -0,1 -9,75 -0,5 -10,85 -0,5 

320 -1960 47,8 2,50 119,8 -1,53 -73,3 0,97 46,5 

Total mass balanee for 1997/98 

Volume (10· m3) 

Specific (m w.eqv.)1-.-==_.l..---"='--.l..-.......:::.!..::..:.---J 

Tabell 6-1 

Vinter-, sommer- og netto balanse for Nigardsbreen i 1998. Middelverdiene for måleperioden 1962-97 
er bw=2,39 m, b.=-1,93 m og bn=+O,46 m vannekvivalenter. 

Winter, summer and net balanee for Nigardsbreen in 1998. Mean values for the period 1962-97 are 
bw=2.39 m, b.=-1.93 m and bn=+O.46 m water equivalents. 

Nettobalanse 

På grunn av den beskjedne sommerbalansen ble overskuddet 1,0 ±0,3 m 

vannekvivalenter på Nigardsbreen i 1998. Det tilsvarer et volumtillegg på 47 mill. m3 

vann. Middelverdien for hele måleperioden er +0,46 m, mens middelverdien for 

perioden 1989-97 er så mye som + 1,11 meter. Siden målingene på Nigardsbreen 

startet i 1962 har breen hatt et samlet overskudd på mer enn 17 m vannekvivalenter. 

Nesten Il meter av dette overskuddet har kommet etter 1988. Diagrammet i figur 3 

viser at likevektslinjen ligger ca 1350 moh. Andel areal over dette nivå (AAR) er 

92 %. 

Verdiene for massebalansen i de enkelte høydeintervall er vist i tabell 6-1. 

Tilsvarende kurver for hhv spesifikke verdier og volumverdier fordelt med høyden er 

vist i figur 6-3. Nigardsbreens årlige massebalanse siden målingene startet i 1962 er 

vist i figur 6-4. 
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Nigardsbreen 1998 - specilc balance, traditi~ method 
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Nigardsbreen 1998 - 'odume balance, tradltional method 
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Figur 6-3 

Massebalansediagram for Nigardsbreen 1998 som viser kurver for spesifikke verdier til venstre og 
volumverdier til høyre. Sommerbalansen målt på hver stake er vist som punkter. Llkevektslinjens 
høyde er rundt 1350 moh. 

Mass balanee diagram for Nlgardsbreen 1998 showing speciflc balanee to the left and volume 
balanee to the right. Summer balanee at each stake is shown as dots. The net balanee curve 
Indicates that the equilibrium line altitude (ELA) Is about 1350 m a.s.l. 
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6.2 Frontposisjon 
Endringer av brefrontens posisjon måles fra et fastpunkt langs en linje fra utløpet av 

breelva. Siden frontmålingene startet på Nigardsbreen rundt 1900, har tilbakegangen 

vært mer enn 2 km. Frontmålinger hØsten 1998 viser at Nigardsbreen har gått fram 

drøyt 20 m siden høsten 1997, og siden den siste framrykkingen startet i 1988, har 

breen hatt et samlet framstØt på ca 220 meter. Figur 6-5 viser de årlige framstøtene 

for Nigardsbreen siden 1988. 
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Figur 6-5 

Nigardsbreens årlige framrykking i perioden 1988-98. 

Annual advance for Nigardsbreen during the period 1988-98. 

6.3 Meteorologiske målinger 
Klimastasjonen på Steinmannen (1630 moh.) har sensorer for måling av 
vindhastighet, vindretning og lufttemperatur. Hver time registrerer loggeren data som 
automatisk blir overført med teleteknikk til Statkraft i Gaupne. I tillegg blir dataene 
lagret på en DSU (Data Storing Unit) som blir byttet ved hvert besøk. Disse dataene 
blir behandlet og lagret i Hydrologisk avdelings databaser. Kontroll og vedlikehold av 
stasjonen blir nå gjort regelmessig (2-3 ganger pr år) av Statkraft. 

Meteorologisk Institutt eier og driver en klimastasjon på BjØrkehaug (324 moh.) 

innerst i Jostedalen der blant annet lufttemperatur og nedbør blir målt. 

I tabell 6-2 og figur 6-6 er det presentert resultater fra noen av de meteorologiske 

målingene på Steinmannen og BjØrkehaug, samt vannføringsmålinger ved utløpet av 

Nigardsvatnet. Tabell 6-2 viser dØgnmiddelverdier for "akkumulasjonssesongen 

1997-98", som er definert fra 1. oktober 1997 til 31. mai 1998, og "ablasjonssesongen 

1998", som defineres fra 1. juni til 30. september. Tallene for disse periodene er, med 
unntak av Steinmannen, sammenlignet med tilsvarende middelverdier i perioden 
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1964-97. Stasjonen på Steinmannen har i perioder vært noe ustabil. Siden 1989 har 

datainnsamlingen fungert bra med unntak av et par år (1990 og 1995). For å ha et 
sammenligningsgrunnlag for lufttemperaturmålingene på Steinmannen i ablasjons

sesongen juni til oktober, er middelverdier i perioden 1989-97 (unntatt 1990 og 1995) 

også vist i tabell 6-2. Nedbørrnålingene på BjØrkehaug var mangelfulle i hele 

perioden, mens tallene for vannføring ut av Nigardsvatnet i perioden juni til 

september 1998 foreløpig er ukontrollert. Figur 6-6 viser en grafisk framstilling av 

lufttemperaturens dØgnmiddelvariasjon på Steinmannen og BjØrkehaug for hele 

balanseåret 1997-98. 

Daily mean values 

Air temperature 

Steinmannen CC) 

Air temperature Bjørkehaug 

CC) 

Temperature-gradient Bj.lSt. 

COC/lOO m) 

Precipitation Bjørkehaug 

(mm) 

Discharge Nigardsvatnet 

(m3/s) 

1 October - 31 May 

-5.9 

0.7 

0.51 

1.2 1.4 

1 June - 30 September 

Uncontrolled 

data 

15.7 

l Mean values for the period 1989-97 except the years 1990 and 1995. 

Tabell 6-2 

2.7 

11.6 

0.68 

Sesongvise døgnmiddelverdier for lufttemperatur på Steinmannen (1630 moh.) og Bjørkehaug (324 
moh.), temperaturgradienter mellom de to stasjonene, nedbør på Bjørkehaug samt vannføring ved 
utløpet av Nigardsvatnet fra oktober 1997 til og med september 1998. Tallene for lufttemperatur og 
nedbør fra Bjørkehaug samt vannføring fra Nigardsvatnet er sammenlignet med middelverdiene i 
perioden 1964-97. På samme måte er verdiene for lufttemperatur på Steinmannen og Bjørkehaug 
sammenlignet med middelverdier for perioden 1989-97. 

Daily mean values for air temperature at Steinmannen (1630 m a.s.l.) and Bjørkehaug (324 m a.s.I.), 
temperaure gradient between these two stations, precipitation at Bjørkehaug and water discharge 
at the outflow of Nigardsvatnet in the period from October 1997 to September 1998. The table are 
divided in two seasons, "the accumulation season" from 1 October to 31 May and "the ablation 
season" from 1 June to 30 September. The values for air temperature and precipitation at 
Bjørkehaug and water discharge from Nigardsvatnet are compared with the mean values in the 
period 1964-97. Similarly, the air temperature at Steinmannen and Bjørkehaug are compared with 
the mean values for the period 1989-97 (except 1990 and 1995). 
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Figur 6-6 1!I91 , .. 
Døgnmiddelverdier for lufttemperatur på Steinmannen og Bjørkehaug I perioden fra oktober 1997 til 
september 1998. 

Daily mean values for the air temperature at Steinmannen and Bjørkehaug during the period from 
Oetober 1997 to September 1998. 

6.4 Tunsbergdalsbreen 

Massebalanse 

I perioden 1966-72 ble det utført parallelle massebalansemålinger på 

Tunsbergdalsbreen (47,7 km2) og Nigardsbreen. En lineær regresjonsanalyse av 

resultatene for disse sju årene gir følgende fonne\: 

T = 0,987·N - 0,283 

der T = Tunsbergdalsbreen nettobalanse og N = Nigardsbreens nettobalanse. 

Ved å bruke fonnelen er nettobalansen for Tunsbergdalsbreen i 1998 beregnet til 
+0,66 ±0,45 m vannekvivalenter eller et overskudd på ca 31 mill. m3 vann. 

Beregningene viser at siden 1962 har Tunsbergdalsbreen et akkumulert overskudd på 

nesten 7 meter vannekvivalenter. 

Ut i fra målingene i 1966-72 viste det seg også å være en viss korrelasjon mellom 

likevektslinjens høyde på de to breene. En lineær regresjonsanalyse av resultatene er 

vist i figur 6-7. Benyttes fonnelen fra analysen blir likevektslinjens høyde på 

Tunsbergdalsbreen høsten 1998 ca 1210 moh. 
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Figur 6-7 

En lineær 
regresjonsanalyse av 
Iikevektslinjens høyde 
på Nigardsbreen og 
Tunsbergdalsbreen i 
perioden 1966-72. 

Diagram indicating a 
linear correlation 
between the 
equilibrium line 
altitude at 
Nigardsbreen and 
Tu nsbergdalsbreen 
during the period 
1966-72. 
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Ca 3 km ovenfor brefronten på Tunsbergdalsbreens vestside ligger den bredemte 

sjøen Brimkjelen. Sjøen ble tidligere tappet omtrent en gang i året. Etter hvert har 

brefronten gått mye tilbake, og breens tykkelse ved Brimkjelen er redusert betydelig. 

Dette har ført til at sjøens areal og volum er blitt mindre. I 1978 ble volumet estimert 

til mellom 1 og lV2 mill. mY. Det er ikke gjort estimat på sjøens størrelse siden 1982 

da et tilsvarende estimat viste et volum på ca 2 mill. m3 . 

Figur 6-8 

Flybilde over nedre 
del av 
Tunsbergdalsbreen 
med Brimkjelen. 
Bildet er tatt 
14.august 1997. 
Foto: Fjellanger 
Widerøe AS. 

Aerial view of the 
lower part 01 
Tunsbergdalsbreen 
including 
Brimkjelen. The 
photo is taken on 
14 august 1997. 
Photo: Fjellanger 
Widerøe AS. 
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Fra 1984 ti l 1997 er det ikke utført systematiske observasjoner av sjøen. 

Observasjonene ble gjenopptatt høsten 1997, og det ble tatt bilder av sjøen den 

26.september 1997 og 23.september 1998. Den bredernte sjøen var ved begge tilfeller 

tom for vann. Det var heller ingen indikasjoner på at det hadde vært vann i sjøen i 

løpet av det siste året. Flybildet i figur 6-8 viser nedre del av Tunsbergdalsbreen og 
beliggenheten av Brimkjelen. 

6.4 English summary 
Nigardsbreen (61°42'N, 7°08'E) is one ofthe largest outlet glaciers (47.8 km2) from 

the ieeeap Jostedalsbreen. The glaeier has been studied in a d~tailed programme of 

mass balanee investigations sinee 1962. These studies show that the glacier has 

inereased more than 17 m of water equivalent in volurne during the period 1962-97. 

Most of this inerease has taken plaee sinee 1988. The ealculations are based on map 
from 1984. 

Mass balanee 

Field work 

The aeeumulation measurements were made on 12 and 13 May. Two stakes and two 

towers had survived the winter and eould be used in the ealculations. About 125 snow 

depth soundings were made and the depth varied between 6 and 7 metres in the upper 
parts (above 1600 m a.s.l.) and between 4 and 5 metres farther down. At 1000 m 
altitude the snow depth was ca. 2% metres. Snow pit measurements were made in two 

positions - at 1325 and 1800 mlevel. The mean snow density was 0.47 gJem3 in both 

pits. Ablation measurements were made on 22 September and were based on direet 

measurements at nine stakes and towers. No fresh snow had fallen at that time. 

Results 

Winter balanee was 2.5 m w .eqv., which is 105 % of the mean. The eool summer 

resulted in a moderate melting. Summer balanee was 1.5 m w.eqv., which is 79 % of 

the mean value. The net balanee, henee, was + 1.0 m w .eqv. The mean value for the 

period 1962-97 is +0.46 m, while the mean value for the period 1989-97 is + 1.11 m 
eqv. The 1998 mass balanee results are shown in Table 6-1 and Figure 6-3. 

Sinee 1962, when the measurements at Nigardsbreen started, the eumulative mass 

balanee is more than + 17 m w .eqv. Winter, summer and net balanee for Nigardsbreen 

1962-98 are presented in a diagram in Figure 6-4. 

Front position 

Due to the great mass surplus, the ice front of Nigardsbreen has advaneed about 220 

metres during the last ten years. Measurements in Oetober 1997 and Oetober 1998 

show an advanee of about 20 m during the last year. The glacier today has its 

foremost position sinee 1971. Aecording to the considerable positive net balance 

during the last deeade, a further advance of the glacier tongue can be expeeted for a 
number of years in the future. Annual advanees since 1988 are shown in Figure 6-5. 
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Meteorological measurements 

Meteorological observations, e.g. air temperature, wind speed and wind direction are 

recorded automatically at the field station Steinmann (Fig. 6-1). Down in the valle y 

Jostedalen, there is another meteorological station, Bjørkehaug, run by the Norwegian 

Meteolological Institute. Data from "the mass balanee year" October 1997 -

September 1998 for the two stations are shown in Table 6-2 and Figure 6-6. 

Tunsbergdalsbreen 

Mass ba/ance 

From 1966 to 1972 mass balanee measurements were made simultaneously at both 

Tunsbergdalsbreen (47.7 km2) and Nigardsbreen. A linear regression analysis of the 

results from the se seven years gives an equation which can be used to caIculate the 

annual net balanee of Tunsbergdalsbreen (Fig. 6-7). For 1998 the net balanee was 

estimated to +0.66 ±0.45 m w.eqv. Since 1962 the cumulative net balanee is 
estimated to be a surplus ofnearly 7 m w.eqv. 

Brimkjelen 

About 3 km above the western side of the glaeier snout lies Brimkjelen, which is an 
ice-dammed lake. Due to the glacier recession during the last century, the area and 

volume of the lake has decreased considerably. The last estimate of the volume was 

ca. 2 mill. m3 in 1982. 

From 1984 to 1997 no systematie observations have been made ofthe lake. 

Observations was resumed at autumn 1997 and photographs was taken 26 September 

1997 and 23 September 1998. The lake was empty at both occasions, and there was 

no sign indicating water in the lake during the last year. The air photograph i Figure 
6-8 shows the lower part of Tunsbergdalsbreen and the location of Brimkjelen. 
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7 Baki i breen (Bjarne KjølImoen) 

7.1 Rasovervåking 
Baklibreen (61 °40'N, 7°05'E)er navnet på en liten breutløper på østsiden av 

Jostedalsbreen. Den ligger på sørsiden av Nigardsbreen mellom Tuftebreen og 

Bergsetbreen (figur 7-1). Breen dekker et areal mellom 3 og 4 km2 og strekker seg fra 

ca 1950 moh. (Høgste Breakulen) og ned til ca 1200 moh. Sommeren 1986 gikk det et 

ras fra Baklibreen ut i Krundalen, en sidedal til Jostedalen. Tre personer som gikk på 
en sti nede i dalen ble drept. Raset hadde en størrelse på ca 200 000 m3

. 

Figur 7-1 

Baklibreen ligger mellom Tuftebreen i nordøst og Bergsetbreen i sørvest. Den har et forholdsvis lite 
tilsigsområde (3-4 km2

) og strekker seg fra ca 1950 moh. (Høgste Breakulen) og ned til ca 1200 moh. 

Baklibreen is located between Tuftebreen in norteast and Bergsetbreen in southwest. It covers a 
relative small catchment area (3-4 km2

) and ranges from ca. 1950 m a.s.1. (Høgste Breakulen) down 
to ca. 1200 m a.s.1. 

For å få en bedre forståelse av ras fra breer generelt og Baklibreen spesielt, ble det 

satt i gang målinger på breen sommeren 1987. Målingene pågår fortsatt der endringer 

av overflatehøyde blir studert, og bretungen fotografert hver sommer og høst. 

Breoverflatens høyde, som er avhengig av breens massebalanse og istransporten 

nedover breen, måles i et lengdeprofil på ca 700 m langs senterlinjen av breen. Figur 

7 -2 viser høydeendringer fra 1984 fram ti I 1998. Fra 1990 til 1996 økte bretykkelsen 

med 10-25 m, mest nærmest brefronten. I perioden fra 1996 til 1998 har breflaten 

sunket opp til ca 4 meter. Målingene i 1996 ble gjort i juli, mens det i 1998 ble målt to 

måneder senere, i slutten av september. Smeltingen i denne perioden i 1998 betyr at 

den reelle reduksjonen av breflatens høyde mellom 1996 og 1998 er mindre, anslagvis 

2-3 meter. 
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Mindre rastilløp er registrert de senere årene. Nabobreen i sØr, Bergsetbreen, har 

imidlertid gått så mye fram de siste årene at rasene fra Baklibreen nå går inn i 

bretungen på Bergsetbreen. Figur 7-3 viser et flybilde av Baklibreen fra 1997, og 

figur 7-4 viser bilder av breen tatt i 1996 og 1998. 
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Figur 7-3 

Baklibreen og Bergsetbreen 
fotografert 14. august 1997. 
Ismassene i fronten på 
Baklibreen raser nå ned mot 
bretungen av Bergsetbreen 
(se pilen) som har rykket fram 
ca 350 m siden 1984. Bilde
målestokken er ca 1 :30 000. 
Foto: Fjellanger Widerøe AS. 

Baklibreen and Bergsetbreen 
photographed on 14 August 
1997. lee avalanches from 
Baklibreen slides into the 
tongue 01 Bergsetbreen (see the 
arrow) which has advanced ca. 
350 m since 1984. The scale is 
ca. 1 :30 000. Photo: Fjellanger 
Widerøe AS. 
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Figur 7-4 

Baklibreen fotografert 18. juli 1996 (venstre) og 23. september 1998 (høyre). For lettere å kunne 
sammenligne bildene er identiske områder markert med ellipser og piler. Bildene viser ingen store 
endringer i perioden mellom 1996 og 1998, men det ser ut til å ha skjedd en viss påbygging av 
ismasser på den ytterste delen av bretungen (se pilene). Foto: Bjarne Kjøllmoen og Erik Roland. 

Baklibreen photographed 18 July 1996 (Ieft) and 23 September 1998 (right). A eomparison of the 
images is faeilitated by marking identieal areas with ellipses and arrows. The photos do not show 
any eonsiderable ehanges during the period 1996 and 1998, but a eertain inerease of iee vol urne 
seems to have oeeurred at the snout (see the arrows). Photo: Bjarne Kjøllmoen and Erik Roland. 

7.2 English summary 
Baklibreen (61 °40'N, 7°05'E) is situated at the eastern side of Jostedalsbreen between 

Tuftebreen and Bergsetbreen (Fig. 7-1), ranging from ca. 1950 m a.s.l. (Høgste 

Breakulen) down to ca. 1200 m a.s.l. After a large ice avalanche in August 1986, 

when 200 000 m3 of ice fell more than 600 m, killing three tourists, monitoring for 

possible avalanches has been carried out since the summer of 1987. The 

measurements are still in progress and include changes in elevation (Fig. 7-2) and 

photographing the glacier front (Fig. 7-4). The observations show that the ice 

thickness at the lower part of the glaeier increased by 10-25 metres from 1990 to 

1996. From 1996 to 1998 the ice surface sank 2-3 metres. Minor avalanches have 

been observed during the last years, but due to the recent considerable advance of 

Bergsetbreen the avalanches impinge on the tongue of this glaeier (Fig. 7-3). 
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8 Austdalsbreen (Hallgeir Elvehøy) 

Austdalsbreen (61 °45'N, 7°20'E) er ein nordaustleg utløper frå Jostedalsbreen. Breen 

dekkjer eit areal på 11,8 km2
• Breen ligg mellom 1200 og 1760 moh., og kalvar ut i 

det regulerte Austdalsvatnet (fig. 8-1). Glasiologiske undersøkingar på Austdalsbreen 

vart igangsett i 1986 i samband med regulering av Jostedøla der Austdalsvatnet er 

magasin. Målingane er konsesjonspålagt Statkraft SF for Jostedal Kraftverk. 

Måleprogrammet i 1998 omfatta frontposisjonendring, brerørsle på den nedre delen 

av breen, og massebalanse. 

Figur 8-1 

Austdalsbreen 11.august 1998 sett mot sørvest. Vasstanden var 1197 moh., nær høgste regulerte 
vasstand på 1200 moh. Foto Bjarne KjølImoen. 

Austdalsbreen August 11, 1998, seen towards south-west. The lake level was 1197 m a.s.l., close to 
the highest regulated lake level at 1200 m a.s.1. Photo Bjarne KjølImoen. 

8.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingane vart gjort 14. mai . Følgjande målingar er grunnlag for 

utrekning av vinterbalansen (fig. 8-2): 

• stakane 4 (1250 moh.), 92 (1300 moh.), og T70 (1550 moh.) som viste 1,3 - 3,2 og 
5,35 m snø. 

• kjemeboringar 1305, 1405 og 1500 moh. som viste 3,2 - 3,5 og 5,2 m snø. 
• snøtettleik målt ned til SO på 5,2 m djup 1500 moh. (stake 60). 
• 105 sonderingar langs 32 km sonderingsprofil. Det var gode sonderingsforhold 

over heile breen. På den nedre delen av breen (under 1400 moh.) var snødjupet 
mellom l og 4 meter, og på den Øvre delen (over 1450 moh.) mellom 5 og 5'12 
meter. 
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Minimumsmålingane vart gjort 22. september. Det var ikkje nysnø på breen, og 

snølina låg om lag 1420 moh. Nettobalansen vart målt i 5 posisjonar mellom 1300 og 

1550 moh. Det låg att 2, l m snØ 1550 moh., medan det hadde smelta vekk 1,15 m is 

1300 moh. Nederste stake hadde smelta ut, men avsmeltinga der har truleg vore rundt 
2 - 2V2 meter is. 
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Figur 8-2 
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Sonderingsprofil og målestakar på Austdalsbreen 1998. 
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and sounding profiles 
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Location of stakes, density pit and sounding profiles at Austdalsbreen 1998. 

Resultat 

Massebalansen er rekna ut etter såkalla tradisjonell metode der nettobalansen er 

endringa mellom to sommeroverflater. 

Vinterbalanse 

Ut ifrå målt tettleik ved stake 60.98 (1500 moh.) vart det laga ein formel for 

samanhengen mellom snødjup og vassekvivalentar. Middeltettleik for 5 m snø vart 

såleis 0,48 glem3• Denne formelen vart rekna som representativ for heile breen. Målte 
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snØdjup vart omrekna til vassverdiar vha denne formelen. På grunnlag av dei omrekna 

snødjupmålingane er middelverdiar for 50-meter høgdeintervall utrekna (fig. 8-4). 

Midlare vinterbalanse er utrekna til 2,2 ±0,2 m vassekvivalentar, eller 26 mill. m3 

vassekvivalentar. Middelverdien for perioden 1988-97 er 2,42 meter. 

Dei omrekna snødjupmålingane er også plotta på kart, og vinterbalansen si fordeling 

estimert med krieg-interpolasjon (fig. 8-3). Midlare vinterbalanse utrekna frå dette 

kartet er 2,2 m vassekvivalentar. 
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Figur 8-3 
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Vinterbalansen på Austdalsbreen 14. mai 1998 interpolert ved kriging frå sonderingane. 

The winter balanee distribution at Austdalsbreen in 1998 interpolated from 105 soundings of snow 
depth. 

Sommarbalanse 

Sommarbalansen kunne reknast ut for 4 posisjonar mellom 1300 og 1550 moh. Ved 

stake 6 (1257 moh.) vart berre smelting a mellom 11. august og 22. september målt 

medan smeltinga mellom 14. mai og 11. august vart estimert på grunnlag av 

smelting a på stakane lengre oppe og resultat frå tidlegare år. Ut ifrå disse verdiane 

vart ei utjamna sommarbalansekurve trekt (fig. 8-4). 

I tillegg til smelting frå breoverflata mister Austdalsbreen masse ved kalving og 

smelting på fronten som står i Austdalsvatnet. Disse prosess ane kan ikkje skiljast i 
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vårt måleopplegg og vert handsama under eitt som kalving. Massetapet ved kalving 

vert rekna ut som volumet av vassekvivalentar som vert transportert gjennom eit 

tverrprofil nær brefronten i løpet av eit år med tillegg av eit volumtap som skuldast at 

brefronten trekk seg tilbake. Kalvingsvolumet i vassekvivalentar kan reknast ut med 
formelen: 

Qk = Pis * (Uis - ur) * B * H 

der Pis = 0.917 m3 vatn/m3 is, Uis og Ur er hhv brehastigheita og frontposisjonendringa 
midla over frontbredda (m/år), B er frontbredda (m) og H er midlare istjukkleik (m) 

langs brefronten. 

Midlare hastigheit vart rekna ut til 60 ± 10m/år (kap. 8.3). Midlare endring i 

frontposisjon var -16 ±5 m/år (kap. 8.2). Istjukkleiken vart utrekna frå overflatehøgda 

målt langs brefronten hausten 1998 og eit bunnkart laga på grunnlag av botntopografi 

frå breradar (1988), smelteboringar (1987) og opplodding i Austdalsvatnet framfor 

brefronten (1988 og 1989). Midlare istjukkleik var 46 ±5 meter, og frontbredda var 

1050 ±50 meter. Kalvingsvolumet vart då 3,3 ±0,5 mill. m3 eller 0,28 ±0,04 meter 

vassekvivalentar jamnt fordelt over heile breoverflata. 

Sommarbalansen (inkludert kalving) vart utrekna til 24 ±4 mill. m3 vassekvivalentar 

som tilsvarer 2,0 ±0,3 m vatn jamnt fordelt over breoverflata. Gjennomsnittet for 

perioden 1988-97 er 2,21 m vassekvivalentar. I 1998 utgjorde kalving 14 % av 
sommarbalansen. 

Nettobalanse 

Det totale masseoverskotet på Austdalsbreen er utrekna til 2 ±5 mill. m3 

vassekvivalentar eller 0,2 ±0,4 m vatn jamnt fordelt over breoverflata. Midlare 

nettobalanse for perioden 1988-97 er til samanlikning eit overskot på 0,22 ru vatn. 

Likevektslina låg i 1998 omlag 1420 moh., og 76 % av breen låg høgare enn 

likevektslina. 

Vinter-, sommar- og nettobalansen si høgde- og volumfordeling er vist i figur 8-4, og 

begge er vist i tabell 8-1. Resultata for perioden 1988-98 er vist i figur 8-5. 
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Mass balance Austdalsbreen 1997198 - traditional method 

Winler balanee Summer balance Nei balanee 

Measured May 14 1998 Measured Sep 22 1998 Summer surfaces 1997 - 1998 

Allitude Area Specitic Volume Specitic Voluma Specitic Volume 
(ma.s.l.) (km2) (mw.eq.) (106 m3) (mw.eq.) (106 m3) (mw.eq.) (106 m3) 

1700 - 1757 0,16 2,09 0,33 -1,10 -0,17 0,99 0,16 

1650 - 1700 0,13 2,26 0,29 -1,15 -0,15 1,11 0,14 

1600 - 1650 0,38 2,42 0,91 -1,20 -0,45 1,22 0,46 

1550 - 1600 2,45 2,59 6,34 -1,30 -3,18 1,29 3,16 

1500 - 1550 2,54 2,55 6,47 -1,45 -3,68 1,10 2,79 

1450 - 1500 1,92 2,55 4,90 -1,60 -3,08 0,95 1,83 

1400 - 1450 1,36 2,05 2,78 -1,80 -2,44 0,25 0,34 

1350- 1400 1,01 1,70 1,72 -2,15 -2,17 -0,45 -0,45 

1300 - 1350 0,79 1,44 1,13 -2,40 -1,89 -0,96 -0,76 

1250- 1300 0,69 1,24 0,85 -2,85 -1,96 -1,61 -1,11 

1200 - 1250 0,44 0,84 0,37 -3,60 -1,57 -2,76 -1,20 

Calvina -3,3 -3,3 

1250 - 1757 11,8 2,20 26,1 -2,03 -24,0 0,17 2,1 

Total mass balanee for 1997/98 

volume (106 m3) 

spec~ic (m w.eqv.)L---==:..--,-_.;::æ.;:';:'---JI---=.l:":"':'_.J 

Tabell 8-1 

Vinter- sommar- og nettobalansen si høgdefordeling på Austdalsbreen 1998, 

Altitudinal distribution of winter- summer and net balanee at Austdalsbreen in 1998. 

Austdalsbreen 1998 - specific balance. traditional method Austdalsbreen 1998 - wlume balance, traditional method 
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Spesifikk vinter-, sommar- og nettobalanse (venstre) og volumbalansen (høgre) på Austdalsbreen I 
1998.Utrekna spesifikk sommarbalanse ved målestakane er vist (o). 

Altitudinal distribution of specific (Ieft) and volumetric (right) winter, summer and net balanee at 
Austdalsbreen in 1998. Calculated summer balanee at stakes are shown as (o). 
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Austdalsbreen mass balance 1988 - 98 

1990 1992 1994 1996 1998 tv1ean 

CWinter balanee o Sum mer balanee Il Net balanee 

Vinter-, sommar-, og nettobalansen på Austdalsbreen i perioden 1988-98. Akkumulert 
masseoverskot i perioden utgjer 2,33 m vassekvivalentar. 
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Specific winter- summer- and net balanee at Austdalsbreen during the period 1988-98. Cumulative 
net balanee for this period is 2.33 m water equivalents. 

8.2 Frontposisjonendring 
Det vart målt inn 6 punkt langs brefronten 23. september 1998. Fronttilbakegangen 

mellom 25. september 1997 og 23. september 1998 midla over brefronten si bredde 

var omlag 16 meter (fig. 8-6). Til samanlikning var fronttilbakegangen mellom 
15. september 1996 og 25. september 199725 meter. Sidan 1988 har brefronten trekt 

seg omlag 320 meter tilbake. Figur 8-7 viser frontposisjonendringane dei siste 11 åra. 

8.3 Brerørsle 
Målestakar i 6 posisjonar vart posisjonert 14. mai og 23. september. Ut ifrå målte 

posisjonar er middelhastigheit for periodane mellom måletidspunkta utrekna. Den 

nederste staken (stake 4, fig. 8-2) smelta ut i lØpet av sommaren slik at 

sommarhastigheita der måtte estimerast. Ut ifrå forholdet mellom vinter- og 

sommarhastigheit ved brefronten i tidlegare år vart sommarhastigheita vurdert å vere 

like stor som vinterhastigheita. Estimert årsmiddelhastigheit ved brefronten vert då 

nesten like hØg som i 1993. Både i 1993 og i 1998 var vasstanden i Austdalsvatnet 

relativt hØg. Figur 8-8 viser resultata frå den nedre delen av breen. 
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AUSTDALSBREEN FRONT POSITION 
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Figur 8-6 

Frontposisjonar på Austdalsbreen 1988, 1996, 1997 og 1998. Mellom hausten 1997 og hausten 1998 
har brefronten trekt seg tilbake langs nesten heile kalvingsfronten i Austdalsvatnet. Berre lengst 
nord er brefronten tilnærma stabil. Midlare tilbakegang i perioden 25.09.97 - 23.09.98 var ca 
16 meter. 

Front positions at Austdalsbreen in 1988, 1996, 1997 and 1998. Between the autumns of 1997 and 
1998 the glacier terminus has retreated along most of the calving front, only the northernmost part 
of the glacier front is more or less stable. The average retreat between 1997 and 1998 was 
16 metres. 

Austdalsbreen front position change 1988-98 
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Figur 8-7 

Frontposisjonar (prikkar) målt langs ei sentral flyteline i Austdalsbreen. Lina illustrerer korleis 
frontposisjonen varierer gjennom året med framstøyt frå november/desember til juniljuli medan 
isen ligg på vatnet, og kalving som fører til tilbakegang om sommaren og hausten frå junVjuli til 
november/desember. Den omfattande tilbakegangen i 1988 skuldast første gongs oppfylling av 
Styggevassmagasinet og ein svært varm sommar. 

Front positions (dots) along a central flow line of Austdalsbreen. The line indicates seasonal 
variations in front position. The glacier advances from NovemberlDecember until JunelJuly when 
the lake is ice covered, and retreats during summer and autumn, mainly due to calving. The 
extensive retreat in 1988 was caused by the first filling-up of the reservoir Styggevatn. 
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Brehastigheit (m/år, middelverdi september - september) langs eit sentralt lengdeprofil interpolert 
mellom målestakane på den nedre delen av breen. Frå nederste stake til brefronten er 
brehastigheita ekstrapolert (stipla). Avstand 4600 meter frå isskiljet (mot Sygneskardsbreen) ligg 
om lag ved stake 92 (fig. 8-2). Mellom 1988 og 1998 har brefronten trekt seg ca 335 meter tilbake. 
Frå 1990 er det ikkje nok data til å lage kurve. 

Annual glaeier velocity (September-September) along a central flow line in the lower part of 
Austdalsbreen. The distance 4600 metres from the ice divide corresponds to stake 92 (Fig. 8-2). 
Between 1988 and 1998 the terminus retreated approximately 320 metres. The glaeier velocity is 
extrapolated from the lowest stake to the glaeier front asuming a similar increase as was observed 
between the two lowest stakes (broken line). 

I området som no ligg omlag 500 m frå brefronten og 4800 m frå isskiljet har 

hastigheita vore stabil sidan 1992-93 (stake 92, fig. 8-2). Figur 8-8 indikerer at 

brehastigheita i området ved fronten har stabilisert seg rundt 85 mlår, men varierer 

likevel ein del frå år til år. Desse variasjonane skuldast reguleringa av Austdalsvatnet. 

Når vasstanden er høg vert vasstrykket under breen (nær brefronten) relativt høgt, og 

det fører til at friksjonen vert relativt låg og dermed at glidehastigheita vert relativt 
stor. Låg vasstand fører derimot til større friksjon og lågare glidehastigheit. 

For å rekne ut kor mykje breis som har kalva ut mellom september 1997 og september 

1998 er det naudsynt å estimere midlare brehastigheit for heile brefronten (i bredde og 

dybde). Ut ifrå målingar på tre stakar nær brefronten i 1996-97, vart brehastigheita 

midla over frontarealet (bredde og dybde) estimert til å vere 65 % av overflate

hastigheita midt på breen. Med estimert overflatehastigheit ved brefronten på 90 mlår, 
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vert brehastigheita midla over frontarealet 60 ± 10 mlår for perioden september 1997-

september 1998. 

8.4 English summary 
Austdalsbreen (61 °45'N, 7°20'E) (11.8 km2

) is a north-eastem outIet from Jostedals
breen. The glacier is east facing and ranges in height from 1200 to 1760 m a.s.l. 
(Fig. 8-2). Austdalsbreen calves into the regulated lake Austdalsvatn (Fig. 8-1). 
Glaciological work started at Austdalsbreen in 1986 in connection with construction 
of a hydro-electric power plant for which lake Austdalsvatn is a reservoir. Mass 
balanee measurements started in 1988 and cumulative net balance from 1988 to 1998 
was 2.35 m w.eqv. (Fig. 8-5). In 1998, mass balance, glacier ve1ocities, and front 
position were measured. 

Mass balanee 

Accumulation was measured on May 14 in 105 points (Fig. 8-2). The measured snow 

depth varied between l and 5Y2 metres. Winter balance was 2.2 m w.eqv. or 

26.106 m3 water (Fig. 8-3 and 8-4). Ablation was measured on September 22. Specific 

ablation was 2.0 m w.eqv. or 24· 106 m3 water. The net balance was slightly positive 

with specific balance of 0.17 m w .eqv. or a vol urne balance of 2· 106 m3 water 

(Tab. 8-1). The height of the equilibrium line was approximately 1420 m a.s.l. 

Changes in front position 

The glacier front position was determined from six points surveyed along the front on 

September 22. Annual retreat averaged along the glacier front from 1997 

(September 25) to 1998 was approximately 16 metres (Fig. 8-6). The glacier front has 

retreated around 320 metres since 1988 (Fig. 8-7). 

Glaeier movement 

The velocity pattem of Austdalsbreen has changed a lot since the regulation of the 

lake Austdalsvatn in 1988-89 (Fig. 8-8). From 1988 to 1993 the velocity increased 

due to the regulation. In 1994, the velocity was low due to very low water level in the 

lake. The velocity pattem seems to have been stable during the last three years with 

an annual velocity between 80 and 90 metres at the glacier front, and an annual 

velocity of 40 to 45 metres at a distance of 500-600 metres up from the glacier front. 
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9 Hardangerjøku len (Hallgeir Elvehøy) 

Målingane vert gjort på den sør-vestlege delen av Hardangerjøkulen (61°30'N, 

7°30'E) med utløparen Rembesdalskåkje (fig. 9-1) som drenerer til Rembesdalsvatnet 

og Simadalen i Hardanger. Brefeltet strekk seg frå høgste toppen på 

Hardangerjøkulen ca 1850 moh til brefronten ikkje langt frå Rembesdalsvatnet, og 

omfattar 17,1 km2 av totalt omlag 78 km2
• Målingane vart igangsett av Norsk 

Polarinstitutt i 1963, og har sidan 1982 vore ein del av dei hydrologiske målingane 

konsesjonspålagt Statkraft SF sitt Sima Kraftverk. Målingane har sidan 1985 vore 
utført av NVE og Statkraft. 

Figur 9-1 

Rembesdalskåkje med det bredemte Demmevatnet (1234 moh.) 5. august 1997. Etter jøkulhlaup frå 
Demmevatnet i 1893 og 1937 vart vasstanden i Demmevatnet regulert med tappetunnelar som 
senka vasstanden for å forhindre at nye jøkulhlaup vart utløyst. Foto Hallgeir Elvehøy. 

The outlet glaeier Rembesdalskåkje and det glaeier dammed lake Demmevatnet (1234 m a.s.I.). After 
outburst floods Oøkuhlaups) from Demmevatnet in 1893 and 1937 the lake level was regulated (in 
two steps) with tunnels to prevent future outburst floods. Photo Hallgeir Elvehøy. 

9.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingane vart gjort 28. mai. Følgjande målingar er grunnlag for 

utrekning av vinterbalansen (fig. 9-2): 

• stake 10 (1270 moh.) og tårn T2 (1820 moh.) som viste 1,6 og 6,0 m snø. 
• kjemeboringar 1500 (stake 8), 1660 (stake 7) og 1750 moh. (stake 4) viste 3,5 -

4,0 og 5,0 m snø. 
• snøtettleik målt ned til 3,5 m dyp 1660 moh. (stake 7). Sommaroverflata låg på 

4,0 meter djup og var is. 
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• 61 sonderingar langs 17 km sonderingsprofil (fig. 9-2) over 1500 moh. Det var 
gode sonderingsforhold over heile breen. På platået over 1700 moh. var snødjupet 
stort sett mellom 5 og 6 meter. Mellom 1500 og 1700 moh var snødjupet 3 - 5 m. 

6716000 

HARDANGERJØKULEN 
Positions of stakes, density pit and sounding profiles in 1998 
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Figur 9-2 

Kart som viser plasseringen av sonderingsprofil, tettleiksprøve og stakar på Hardangerjøkulen i 
1998. 

The location of stakes, density pit and sounding profiles at Hardangerjøkulen in 1998. 

Minimumsmålingane vart gjort 23. september. Det var ikkje nysnø på breen, og 

snølina låg omlag 1600 moh. Nettobalansen vart målt i 4 posisjonar mellom 1500 og 

1820 moh. Det låg att 2,7 m snØ ved T2 (1820 moh.), 1,8 m ved 4.98 (1750 moh.) og 

0,6 m ved 7.98 (1660 moh.), medan all snØen og 0,45 m is hadde smelta vekk ved 

8.98 (1500 moh.). På bretunga hadde stake 10 smelta ut. Det hadde dermed smelta 

1,6 m snØ og meir enn 2 meter is i løpet av sommaren der. 

Resultat 

Massebalansen er rekna ut etter ein stratigrafisk (tradisjonell) metode der 

nettobalansen er endringa mellom to sommeroverflater. Tidsrommet som er 

representert kan variere frå øverst til nederst på breen. Dette er den metoden som har 

vore nytta tidlegare. 

Vinterbalanse 

På grunnlag av målingane 28. mai vart vinterbalansen utrekna. Basert på 

tettleiksmålinga og målingar frå tidlegare år vart ein funksjon som gir samanhengen 
mellom snødjup og vassekvivalentar funnen. Funksjonen vart brukt til å rekne om 

63 



Mass balanee Hardangerjøkulen1997/98 - traditional method 

Winler balanee Summer balanee NeI balanee 

Measured May.28.1998 Measured Sep.23.1998 Summer surfaces 1997 - 1998 

Allilude Area Specific Volume Specific Volume Specific Volume 

(m a.s.l.) (km2) (mw.eqv.) (106 m') (m w.eqv.) (106 m') (mw.eqv.) (106 m') 

1850 - 1865 0,09 2,78 0,2 -1,20 -0,1 1,58 0,1 

1800 - 1850 3,93 2,90 11,4 -1,25 -4,9 1,65 6,5 

1750 - 1800 4,03 2,84 11,5 -1,45 -5,8 1,39 5,6 

1700- 1750 3,46 2,60 9,0 -1,55 -5,4 1,05 3,6 

1650 - 1700 1,94 2,50 4,8 -1,70 -3,3 0,80 1,6 

1600 - 1650 0,75 2,20 1,6 -1,85 -1,4 0,35 0,3 

1550 - 1600 0,59 1,90 1,1 -2,00 -1,2 -0,10 -0,1 

1500 - 1550 0,57 1,65 0,9 -2,20 -1,3 -0,55 -0,3 

1450 - 1500 0,29 1,35 0,4 -2,50 -0,7 -1,15 -0,3 

1400 - 1450 0,19 1,10 0,2 -2,85 -0,5 -1,75 -0,3 

1350 - 1400 0,10 0,95 0,1 -3,30 -0,3 -2,35 -0,2 

1300 - 1350 0,10 0,90 0,1 -4,00 -0,4 -3,10 -0,3 

1250 - 1300 0,27 0,86 0,2 -4,40 -1,2 -3,54 -1,0 

1200 - 1250 0,36 0,80 0,3 -4,75 -1,7 -3,95 -1,4 

1150- 1200 0,28 0,80 0,2 -5,05 -1,4 -4,25 -1,2 

1100 - 1150 0,11 0,80 0,1 -5,30 -0,6 -4,50 -0,5 

1020- 1100 0,05 0,80 0,0 -5,50 -0,3 -4,70 -0,2 

1020 - 1865 17,1 2,47 42,3 -1,78 -30,5 0,69 11,8 

Total mass balanee for 1997/1998 

Volume (106 m3) 

Specific (m w.eqv.)1--...=.1..:..:....---J_-.:.L.:....::...---l_..::.z..:::..::....---1 

Tabell 9-1 

Vinter-, sommar- og nettobalansen på Hardangerjøkulen i 1998. 

Winter, summer and net balanee at Hardangerjøkulen in 1998. 

sondert snødjup til vassekvivalenter. Til dømes vert midlare tettleik for 5 meter snØ 

utrekna til 0,54 g/em3 med denne funksjonen. Under 1500 moh. vart snødjupet målt 

berre ved stake 10. For dette området er vassverdien av vintersnøen estimert ut ifrå 

verdiane frå høgdeintervalla over og på stake 10. Sonderingane dekker 
høgdeintervalla over 1650 moh. godt. 

Vinterbalansen vart dermed utrekna til 42 mill. m3 vassekvivalentar eller 2,5 m vatn 

jamnt fordelt over breoverflata. Det er I 17 % av gjennomsnittet for perioden 1963-97, 

og 113 % av gjennomsnittet for fem-års perioden 1993-97. Uvissa i spesifikk vinter

balanse er estimert til ±0,2 m vassekvivalentar. Vinterbalansen si høgdefordeling er 

vist i tabell 9-1 og figur 9-3. 

Sommarbalanse 

Sommarbalansen kunne reknast ut for stakeposisjonane 8 (1500 moh.), 
7 (1660 moh.), 4 (1750 moh.) og T2 (1820 moh.). Stake 10 (1270 moh.) på bretunga 

hadde smelta ut i løpet av sommaren. Målingane viste at sommarbalansen der var 
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Hardange~økulen 1998 - specifi~ balance, traditional method Hardange~økulen 1998 - \Olume balance, traditional method 
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Figur 9-3 

Kurver for spesifikke verdiar (venstre) og volumverdiar (høgre) for vinter-, sommar- og 
nettobalansen på Hardangerjøkulen i 1998. Spesifikk sommarbalanse utrekna for 5 stakeposisjonar 
er også vist (o). 

Altitudinal distribution of specific (Ieft) and volumetric (right) winter, summer and net balanee at 
Hardangerjøkulen in 1998. Calculated specific summer balanee at stakes are indicated (o). 

større enn 3,3 m vassekvivalentar. Sommarbalansen på bretunga (1270 moh.) vart 

estimert frå sommarbalansen på stake 7 med ein modell basert på sommarbalansen på 
stake 10 og stake stake 7 i perioden 1988-97. Sommarbalansen på stake lOvart då 
estimert til -4,5 m vassekvivalentar. 

Sommarbalansen vart dermed utrekna til 31 mill. m3 vassekvivalentar eller 1,8 m vatn 

jamnt fordelt over breoverflata. Det er 92 % av gjennomsnittet for perioden 1963-97, 

og 88 % av gjennomsnittet for fem-års perioden 1993-97. Til samanlikning var 

sommarbalansen i 1997 3,4 m vassekvivalentar som er største sommarbalansen nokon 

gong målt på Hardangerjøkulen. Uvissa i spesifikk sommarbalanse er anslått til å vere 
±0,2 m vassekvivalentar. Sommarbalansen si høgdefordeling er vist i tabell 9-1 og i 
figur 9-3. 

Nettobalanse 

Nettobalansen er utrekna til eit masseoverskot på 12 ±5 mill. m3 vassekvivalentar 

eller 0,7 ±0,3 m vatn jamnt fordelt over breoverflata. Til samanlikning er 

middelverdien for perioden 1963-97 +0,19 m vassekvivalentar medan middelverdien 

for perioden 1993-97 er +0,16 m vassekvivalentar. Nettobalansen si høgdefordeling 

er vist i figur 9-3, og i tabell 9-1 er verdiane for vinter-, sommar- og nettobalansen 

gitt. Likevektslinehøgda er fastsett ut ifrå nettobalansekurvene i figur 9-3 til ca 

1585 moh. som medfører at ca 86 % av brefeltet låg høgare enn likevektslina. 

På figur 9-4 er vinter-, sommar- og nettobalansen på Hardangerjøkulen i perioden 

1963-98 vist, medan figur 9-5 viser den kumulative nettobalansen. Det undersøkte 
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brefeltet har i måleperioden hatt ein tilvekst som tilsvarar 6,65 m vatn jamnt fordelt 

over brefeltet som drenerer til Rembesdalskåkje. Figur 9-5 viser at denne veksten i 

hovedsak har komme i perioden 1989-93. 

9.2 Frontposisjonendring 
Fronten til Rembesdalskåkje har i ein periode rykka noke fram. Samanlikning av kart 

frå 1973 og 1995 viser ein framgang på 75 meter (Elvehøy m. fl. 1997), og 

frontrnålingar ved Rembesdalskåkje viste ein framgang mellom 1995 og 1998 på 24 

meter. Framgangen kan vere ein følgje av masseoverskotet sidan 1988, men kan og 

vere tilpassing til ein situasjon i balanse (1963-88) etter ein periode med negativ 

massebalanse og rask tilbakegang etter 1940 då brefronten stod i Rembesdalsvatnet. 

9.3 English Summary 
Hardangerjøkulen (61 °30'N, 7°30'E) is the sixth largest (73 km2) glaeier in Norway. 

The glacier is situated on the main water divide between Hardangerfjorden and 

Hallingdal. In 1963, the Norwegian Polar Institute started mass balanee 

measurements on the southwestem part of the glacier called Rembesdalskåki, which 

drains to Simadalen and Hardangerfjorden. This valley has been ravaged by 

jøkulhlaups from the glacier-dammed Lake Demmevatn, the latest occurring in 1937 

and 1938. The investigated basin is 17.1 km2, and covers the altitudinal range 

between 1020 and 1865 m a.s.l. Since 1985, the Norwegian Water Resources and 

Energy Directorate (NVE) has been responsible for the mass balanee investigations at 

Hardangerjøkulen. 

Mass balanee 

The winter balanee was calculated to 42 mill. m3 w.eqv. based on two stake 

measurements (1270 and 1820 m a.s.l.), three snowdepth measurements with coring 

(1500, 1660 and 1750 m a.s.l.), and 61 soundings between 1500 and 1860 m a.s.l. 

(Fig. 9-2, Fig. 9-3 and Tab. 9-1). The snow depth varied from 1.6 to 6.0 metres. 

Specific winter balanee was 2.5 ±O.2 m w.eqv which is 117 % of the 1963-97 average 

and 113 % of the 1993-97 average. The summer balanee was calculated from an 

altitudinal distribution based on five stake measurements between 1270 and 

1820 m a.s.l. (Fig. 9-2). Total summer balanee was 31 mill. m3 w.eqv. corresponding 

to a specific summer balanee of -1.8 m w.eqv. (Fig. 9-3 and Tab. 9-1). This is 92 % 

of the 1963-97 average and 88 % of the 1993-97 average. 

The resulting net balanee was a mass surplus of 8 mill. m3 w.eqv. or 0.7 m water 

averaged over the basin area (Fig. 9-3 and Tab. 9-1). For comparison, the 1963-97 

and 1993-97 means are 0.19 and 0.16 m w.eqv., respectively. The ELA was 

1585 m a.s.l. and the AAR was 86 %. Figure 9-4 shows the results ofmass balanee 

measurements at Hardangerjøkulen between 1963 and 1998, while Figure 9-5 shows 

the cumulative net balanee in the same period. During the period 1989-93 there was a 

cumulative mass gain of7.85 metres w.eqv. 
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Front position change 

Map comparison shows that the glacier has advanced 75 metres between 1973 and 
1995 (Elvehøy et al. 1997), while traditional measurements showa further advanee of 
24 metres between 1995 and 1998. This advanee can be a response to the mass 
increase after 1988, but it is more likelya response to a more or less stable situation 
in the period 1963-88 as indicated by figure 9-5, after a period of negative mass 
balanee and rapid retreat between 1930 and the 1960's. 

Hardangerjøkulen 1963 - 1998 
5 

4 

3 
....,. 

2 & 
CD 

~ 
g o 
CD 
<> -1 c: 
<Il 

Cii -2 ([l 

-3 

-4 

-5 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Mean 

1m Winler balanee o Summer balanee III NeI balanee I 

Figur 9-4 

Kurver som viser vinter-, sommar- og nettobalansen på Hardangerjøkulen i perioden 1963-98. 

Specific winter, summer and net balanee at Hardangerjøkulen in the period 1963-98. Average 
winter, summer and net balanee is 2.11, -1.93 and 0.19 m w.eqv., repectively. 
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Hardangerjøkulen cumulative net balanee 
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Kurven viser kumulativ nettobalanse på Hardangerjøkulen. Legg merke til at den store auken etter 
1988 skuldast stort overskot i åra 1989, 1990, 1992 og 1993. 

Cumulative net balanee at Hardangerjøkulen 1963-98. Note the increase in mass caused by the four 
positive years 1989, 1990, 1992 and 1993 which added up to 7.94 m w.eqv. 
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1 O Harbardsbreen (Bjarne KjØlImoen) 

Harbardsbreen (61 °40'N, 7°35'E) ligger mellom MØrkridsdalen og Fortundalen 

nordØst i Breheimen. Hele breens areal er ca 25 km2, der ca 13 km2 drenerer østover 

til Steindalselvi og Fivlemyrane kraftmagasin. Det er på denne østlige delen av 

Harbardsbreen undersØkelsene foregår. Breen strekker seg fra 1250 moh. opp til 1970 

moh. (figur 10-1). 

BreundersØkelser på Harbardsbreen er en del av de konsesjonspålagte hydrologiske 

undersØkelsene i Fortun- Grandfastavassdragene. Måleprogrammet omfatter 

massebalanse, lufttemperatur og overvåking av bredemte sjøer. Undersøkelsene 

startet sommeren 1996 med flyfotografering og påfølgende kartkonstruksjon. Samme 

hØst ble det etablert stakenett på breen for måling av massebalansen. En 

meteorologisk stasjon for måling av lufttemperatur ble bygget og satt i drift våren 

1997. Målingene skal pågå i 5 år. 
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Figur 10-1 

Harbardsbreen ligger i Breheimen i Luster kommune. Breundersøkelsene foregår på den østvendte 
delen av breen (ca 13 km2) som drenerer til Stelndalselvi og Fivlemyrane kraftmagasin. 

Harbardsrbeen lies in Breheimen located in Luster munici~al. The glacier investigations is 
performed on the east-facing part of the glacier (ca. 13 km ) which drains to Steindalselvi and 
Fivlemyrane reservoir. 
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10.1 Massebalanse 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 15. mai. Grunnlaget for beregning av 

vinterbalansen er: 

- Måling av stakene 10 (1285 moh.), 20 (1415 moh.), 50 (1700 moh.) og 60 (1790 

moh.). Disse viste snØdybder på hhv 2,8 - 3,3 - 3,5 og 3,7 meter. 

- Kjemeboringer ved 30 (1495 moh.) og 70 (1940 moh.) som viste snØdyp på 2,8 og 
2,9 meter. 

- 136 sonderingspunkter i profiler mellom 1260 og 1940 moh. Sommerovertlaten 

(SO) var enkel å påvise i alle høydenivåer. Snødybden var svært jevn med rundt 3 m 

på den nederste delen av breen (under 1500 moh.), rundt 4 m på den sørvestlige delen 
og mellom 3 og 4 m i de nordlige, høyestliggende områdene (over 1500 moh.) på 

breen. 

- Måling av snøtettheten ned til 2,8 m dybde (SO) ved stake 30 (1500 m nivå). 

Måleopplegget med stakeplasseringer og sonderingsprofiler er vist i figur 10-2. 
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Figur 10-2 

Beliggenheten av staker, teHhetsprøve og sonderingsprofiler (til vesntre) og snøakkumulasjonskart 
(til høyre) på Harbardsbreen i 1998. De største snømengdene var på den sørvesUige delen av breen 
med ca 4 meter. 

Location of stakes, pit and sounding profiles (lett) and accumulation map (right) for Harbardsbreen 
in 1998. Maximum snow depths were found in the south-western part of the glacier, about 4 metres. 

69 



Minimumsmålingene ble utført den 23. september. Nettobalansen ble målt direkte på 
staker i seks posisjoner mellom 1285 og 1790 moh. I tillegg kunne netto- og 

sommerbalansen beregnes på ytterligere to staker som kom fram i løpet av sommeren. 

Snøgrensa lå i 1500 m nivå. Ved stake 40 (fig. 10-2), hvor de største snømengdene er, 

lå det igjen ca l Y2 m av årets snø. I de høyestliggende områdene på breen lå det igjen 
ca 1 meter. Det var ikke kommet nysnø. 

Resultater 

Massebalansen er beregnet etter den tradisjonelle metoden (traditional method). Med 

denne metoden er det breens balanse mellom to sommeroverflater som blir beregnet. 
Beregningene er utført med kartgrunnlag fra 1996. 

Vinterbalanse 

Beregning av vinterbalansen gjøres vanligvis ved at punktmålingene (staker, 

sonderinger og kjemeboringer) blir plottet i et diagram. Ut fra en visuell bedømming 

blir så kurven trukket og en middelverdi for hver 50.høydemeter blir angitt. Som 

kartet i figur 10-2 viser, er hele breen godt representert med målepunkter. De største 

snødybdene ble funnet på den sørvestlige delen av breen. I samme figur er det vist et 

snøfordelingskart eller akkumulasjonskart som illustrerer snøfordelingen angitt i 

meter vannekvivalenter. Resultatet for Harbardsbreen 1998 er vist i tabell 10-log 

diagrammene i figur 10-3. Den tradisjonelle beregningsmetoden gir en vinterbalanse 
på 1,7 m vannekvivalenter med en antatt usikkerhet på ±O,2 meter. Det tilsvarer et 

vannvolum på 22 mill. m3 vann. Fjorårets resultat var 2,2 m vannekv. (29 mill. m\ 

Midlere snøtetthet er beregnet til 0,47 glcm3 i 1550 m-nivå. 

Vinterbalansen er i tillegg beregnet med grunnlag i akkumulasjonskartet i figur 10-2. 
Ved hjelp av et Geografiske Informasjonssystem (GIS) ble punktverdiene 

(vannverdier) brukt til å generere en terrengmodell med rutestørrelse 100 meter. Disse 

beregningene gir også en vinterbalanse på 1,7 mvannekv. eller 22 mill. m3 vann. 

Sommerbalanse 

Sommerbalansen er beregnet for åtte stakeposisjoner, og varierte mellom 0,7 m 
vannekvivalenter øverst på breen til 2,7 m nede på bretunga. På grunnlag av 

stakernålingene og en estimert midlere snøtetthet på 0,6 glcm3 på gjenværende snØ, er 

sommerbalansen beregnet til 1,6 ±0,3 m vannekvivalenter eller 21 mill. m3 vann. 
Fjorårets resultat var 2,7 m vannekv. (36 mill. m\ 

Nettobalanse 

Nettobalansen på Harbardsbreen for 1998 ble dermed så vidt positiv og er beregnet til 

0, l ±0,3 m vannekvivalenter eller l mill. m3 vann. Fjorårets resultat var et 

underskudd på 0,5 m vannekv. eller 7 mill. m3 vann. Til sammenligning var årets 

nettobalanse på Nigardsbreen 1,0 m vannekvivalenter. Diagrammet i figur 10-3 viser 
at likevektslinjen ligger ca 1500 moh. Andel areal over dette nivå (AAR) er 75 %. 
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Mass balance Harbardsbreen1997/98 - traditional method 

Winter balance Summer balanee Ne! balanee 
Measured May 15 1998 Measured Sep 23 1998 Summer surfaces 1997 - 1998 

Altitude Area Spec~ic Volume Speeffie Volume Spec~ic Volume 

(ma.s.l.) (km2 ) (mw.eq.) (106 m3) (mw.eq.) (106 m3) (mw.eq.) (10' m3) 

1950 - 1970 0.07 1.30 0.09 -0.70 -0.05 0.60 0.04 

1900 - 1950 0.21 1.40 0.30 -0.80 -0.17 0.60 0.13 

1850 - 1900 0.35 1.50 0.53 -0.95 -0.34 0.55 0.19 

1800 - 1850 0.32 1.60 0.51 -1.10 -0.35 0.50 0.16 

1750 - 1800 0.58 1.70 0.98 -1.20 -0.69 0.50 0.29 

1700 - 1750 1.12 1.80 2.02 -1.30 -1.46 0.50 0.56 

1650 - 1700 1.89 1.90 3.60 -1,40 -2.65 0.50 0.95 

1600 - 1650 1.27 1.95 2.48 -1,45 -1.84 0.50 0.64 
1550- 1600 1.16 1.75 2.03 -1.50 -1.74 0.25 0.29 

1500 - 1550 1.57 1.60 2.51 -1.55 -2,43 0.05 0.08 

1450 - 1500 2.56 1.50 3.84 -1.70 -4.36 -0.20 -0.51 

1400 - 1450 0.82 1.50 1.22 -2.10 -1.71 -0.60 -0,49 

1350 - 1400 0,43 1.50 0.65 -2.50 -1.08 -1.00 -0,43 

1300 - 1350 0,42 1,45 0.61 -2.70 -1.14 -1.25 -0.53 

1250 - 1300 0.39 1,40 0.54 -2.85 -1.10 -1,45 -0.56 

1250 - 1960 13,2 1.66 21.9 -1.60 -21.1 0.06 0.8 

Total mass balanee for 1997198 

Volume (lO· m3) 

Specific {m w.eqv.)L-_-'-"-"--l._-'-'-"-''---'-_-''-'''-''----' 

Tabell 10-1 

Vinterbalanse, sommerbalanse og nettobalanse for Harbardsbreen i 1998 beregnet med tradisjonell 
metode. 

Winter, summer and net balanee for Harbardsbreen 1998 ealeulated by the traditional method. 

Harbardsbreen 1998 - specific balance, traditional method Harbardsbreen 1998 - \oOlume balance, traditional method 
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Figur 10-3 

Massebalansediagram for Harbardsbreen 1998 som viser spesifikke verdier til venstre og 
volumverdier til høyre. Sommerbalansen målt på hver stake er vist som punkter. 

Mass balanee diagram for Harbardsbreen1998 showing speeifie balanee to the left and volume 
balanee to the right. Summer balanee ealeulated for eaeh stake is shown as dots. 
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10.2 Meteorologiske målinger 
På østsiden av Harbardsbreen (fig. lO-log 10-4) ble det i mai 1997 montert og satt i 

drift en klimastasjon som hver time måler lufttemperatur. Stasjonen ligger ca 1350 

moh. Dataene blir lagret i en egen lagringsenhet som blir tappet ved hvert feltbesøk 
med en såkalt PSION. 

Meteorologisk Institutt eier og driver en klimastasjon på Sognefjellet (1413 moh.) der 
blant annet lufttemperatur blir målt. 

Figur 10-4 

Den meteorologiske 
stasjonen ved 
Harbardsbreen ligger på 
en liten avsats i 
fjellskråningen på 
østsiden av breen ca 
1350 moh. 
Foto: Hallgeir Elvehøy. 

The meteorological 
station at Harbardsbreen 
lies on a small ledge in 
the mountain slope east 
of the glaeier ca. 
1350 m a.s.l. 
Photo: Hallgeir Elvehøy. 

I tabell 10-2 og figur 10-5 er det presentert resultater fra lufttemperaturmålingene ved 

Harbardsbreen og Sognefjell. Tabell 10-2 viser døgnmiddelverdier for 

"akkumulasjonssesongen 1997-98", som er definert fra l . oktober 1997 til 31. mai 

1998, og "ablasjonssesongen 1998", som defineres fra l. juni til 30. september. 
Kurvene i figur 10-5 gjengir de daglige resultatene fra lufttemperaturmålingene ved 
de to stasjonene i samme periode. 

Daily mean values lOet. 1997 - 31 May 1998 I J une - 30 Sept. 1998 

(aecumulation season) (ablation season) 

Air temperature Harbardsbreen (OC) -4.6 4.2 

Air temperature Sognefjell (0C) -5.7 4.1 

Tabell 10-2 

Sesongvise døgnmiddelverdier for lufttemperatur ved Harbardsbreen (ca 1350 moh.) og Sognefjell 
(1413 moh.) i perioden fra oktober 1997 til og med september 1998. 

Daily mean values for air temperature at Harbardsbreen (ca. 1350 m a.s.l.) and Sognefjell 
(1413 m a.s.l.) during the period from October 1997 to the end of September 1998. 
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Air temperature Harbardsbreen and SognefjeJl 
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Figur 10-5 

Figur som gjengir døgnmiddelverdier for lufttemperatur målt ved Harbardsbreen (ca 1350 moh.) og 
Sognefjell (1413 moh.) i perioden fra oktober 1997 til og med september 1998. 

Diagram indicating daily mean values for the air temperature at Harbardsbreen (ca. 1350 m a.s.l.) 
and Sognefjell (1413 m a.s.l.) during the period from October 1997 to the end of September 1998. 

10.3 Bredemt sjø 
På vestsiden av breen (ca 1500 moh.) ligger en bredemt sjø (fig. 10-6). 
VolumstØrrelsen av sjøen ble i 1992 anslått til ca 600 000 m3 • Siden 1992 er det gjort 

jevnlige observasjoner og sjøen er fotografert på ulike tidspunkter av året. 

Figur 10-6 

Den bredemte sjøen ligger inntil vestsiden 
av breen ca 1500 moh. 

The ice-dammed lake is located to the western 
side of the glacier ca. 1500 m a.s.l. 
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Siden høsten 1997 er det gjort observasjoner den 24. september 1997, og den 15. mai, 

Il. august og 23. september 1998. Med bakgrunn i disse observasjonene er det ingen 

sikre tegn på at det har skjedd noen tapping av sjøen i denne perioden. Det var vann i 

sjøen ved alle nevnte feltbesøk med unntak av observasjonen gjort den 15 . mai. 

Denne observasjonen er mer usikker 

pga snødekket, men det kunne virke 

som om sjøen var på det nærmeste 

tom for vann på dette tidspunktet. 

Bildene i figur 10-7 viser den 

bredernte sjøen den 15 . mai, 11. 

august og 23. september 1998. 

Figur 10-7 

Bildene viser den bredemte sjøen på Harbardsbreen fotografert den 15. mai, 11. august og 
23. september 1998. På grunn av snødekket er det vanskelig å si noe sikkert om det er vann i sjøen i 
mai. Derimot viser bildene fra august og september at det var vann i sjøen ved begge disse 
tidspunktene. Foto: Erik Roland og Bjarne KjølImoen. 

Photographs of the ice-dammed lake on Harbardsbreen taken on 15 May, 11 August and 
23 September 1998. Due to the snow cover it is uncertain if there was water in the lake in May. 
However, the pictures from August and September prove that there was water in the lake at both 
these occasions. Photo: Erik Roland and Bjarne KjølImoen. 

10.4 English summary 
Harbardsbreen (61 °40'N, 7°35'E) is a plateau glacier located ca. 25 km east of 

Jostedalsbreen in the Breihemen area. Its area is about 25 km2
, of this drains ca. 13 

km2 eastward to Steindalselvi and Fivlemyrane reservoir. The studies presented in 

th is report were performed on this east-facing part that ranges between 1250 and 1970 

m a.s. 1. (Fig. 10-1 ). The ca1culations are bas ed on a map from 1996. 
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Mass balanee 

Field work 

Accumulation measurements were carried out on 15 May. Four stakes were then 

visible. Snow depth soundings were made at 136 points and the depth varied between 

3 and 4 metres all over. Snow pit measurement were made at stake 30 (1495 m a.s.l.) 

and mean density was 0.47 g/cm3• Ablation measurements were made on 23 

September and were based on direct measurements at eight stakes. No fresh snow was 

come. 

Results 

Winter balance was calculated to 1.7 ±0.2 m w.eqv. The 1998 summer in southern 

Norway was cool and resultated in a summer balance of 1.6 ±0.3 m w.eqv. The net 

balance, hence, was slightly positive with 0.1 ±0.3 m w.eqv. The results are shown in 
Table 10-1 and Figure 10-3-

Meteorological measurements 

Observations of air temperature are made by automatic instruments close to 
Harbardsbreen (Fig. 10-1). The Norwegian Meteorological Institute makes identical 

measurements at the climate station Sognefjelliocated about 20 km south-east of 
Harbardsbreen. Data from "the mass balance year" October 1997 ~ September 1998 

for the two stations are shown in Table 10-2 and Figure 10-5. 

Ice-dammed lake 

An ice-dammed lake is located on the western side of the glacier (Fig. 10-6). The 

volume of the lake was estimated to ca. 600 000 m3 in 1992. Observations have been 

made since 1992, and siQce the autumn 1997 there have been made observations on 

24 September, 15 May, 11 August and 23 September. The lake was filled of water at 

all the se occasions except on IS May. Due to snow cover, this observation is 

uncertain. There is no certain indications of a jøkulhlaup during the period between 

the autumn of 1997 and the autumn of 1998. Figure 10-7 shows photographs of the 

lake taken IS May, 11 August and 23 September 1998. 
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11 Storbreen (Liss M. Andreassen og Nils Haakensen) 

Storbreen (61 °36'N, 8°8'E) ligger i Leirdalen i Jotunheimen i SØr-Norge (fig. 11-1). 

Breen har et areal på 5,4 km2 og strekker seg fra 1390 til 2080 moh (fig. 11-2). 

Massebalansemålinger har vært utfØrt på breen siden 1949, og 1998 var det 50. året 

med målinger på breen (se kap 11-2). 

,. « 
............ ~ ~ 

Figur 11-1 

Oversiktskart over breer i Jotunheimen. NVE måler massebalanse på breene Storbreen i Leirdalen, 
Hellstugubreen i Visdalen og Gråsubreen i Veodalen på nordøstsiden av Glittertind. 

Location map of Stor breen and other investigated glaciers in Jotunheimen. Mass balance 
measurements are carried out on Storbreen, Hellstugubreen in the central part and Gråsubreen in 
the eastern part of Jotunheimen. 
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11.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den 16. mai under gode værforhold. 

Snødypet ble sondert i 118 punkt (47 på den nedre delen og 71 på den øvre delen) 

mellom 1450 og 1920 moh. (fig. 11-2). Sommeroverflaten var lett å identifisere 

over hele breen. Snødypet varierte mellom 1,4 og 4,0 m på den nedre delen av 

breen. Over halvparten av målingene lå mellom 2,5 og 3,2 meter. På den øvre 

delen av breen varierte snØdypet mellom 1,9 og 6,2 m, men 80 % av 

sonderingene lå mellom 2,5 og 4,0 meter. Seks staker var synlige. 

Tetthetsprøve ble tatt av hele snØpakken ved stake 4, ca. 1720 moh (fig. 11-2). 

Her var det 2,9 m snØ ned til fjorårets sommeroverflate. Middeltettheten var 

0,45 gecm-3• 

Minimumsmålingene ble foretatt den 22. september. Ti staker i syv posisjoner ble 

funnet og målt. Stakene på den nedre delen var blitt mellom 31h og 4 m lenger siden 

akkumulasjomsmålingene i mai. På den øverste delen var stakene blitt mellom 2 og 

3 m lengeT- Sommerbalansen ble beregnet fra seks staker. 

StOIbrea
tinden .... 

Rundhø 
.... 1819.7 
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'------''-----', 

453000 456000 

Storbreen mass balance measurements 1998 

• Stake position • Snow pit .... Thgonometric point - Sounding prollie 

Contour inteIVal 50 m. Map constructed from aerial photographs laken AUgust 8 1m. 
Coordinate system UTM Buref89 Zone 32. 

Figur 11-2 

Kart over 5torbreen med måleprogram for massebalansemålinger 1998 markert 

Map of 5torbreen with the mass balanee programme for 1998 marked. 
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Resultater 

Resultatene er vist i tabell Il-log figur 11-4. 

Vin terba lanse 

Figur 11-3 

Vertikalt flyfoto av Storbreen 
fotografert 8. August 1997. 

Vertical aerial photo of Storbreen 
taken on 8 August, 1997. 

Foto/photo: Fjellanger Widerøe AS. 

Storbreen hadde også i 1998 en noe ujevn fordeling av snØ med høydem (fig. 11-2). 

Dette mønstret skyldes den ujevne breoverflaten. Et flyfoto av breen i 1997 viser 

snøfordelingen mot slutten av balanseåret 96/97 (fig. 11-3).Vinterbalansen ble 

beregnet til 1,6 m v.ekv. eller uttrykt i volum, 8,3-106 m3 vann. Dette er knappe 10 % 

over gjennomsnittet for perioden 1949-98. 

$ommerbalanse 

I 1998 ble sommerbalansen beregnet til 1,3 m v.ekv. (7,1-106 m3 vann). Dette er bare 

80 % av gjennomsnittet for perioden 1949-98. 

Nettobalanse 

En noe lav sommerbalanse og en vinterbalanse over middels ga en liten positiv 

nettobalanse for Storbeen i 1998, totalt 0,2 m v .ekv. i gjennomsnitt for breen, 

dvs. 1,2-106 m3 vann. Likevekstlinjen lå ca 1675 moh. (fig. 11-4). 
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Mass balanee Storbreen1997198 - traditional method 

Winter balance Summer balance Netbalance 

Measured May 16 1998 Measured Sep 22 1998 Summer surfaees 1997 - 1998 

Altitude Area Spacifie Volume Specilie Voluma Spacifie Volume 
(ma.s.l.) (km2 ) (mw.eq.) (106 m3) (mw.eq.) (106 m3) (mw.eq.) (106 m3) 

2050 - 2100 0,04 2,38 0,10 -0,25 -0,01 2,13 0,09 

2000- 2050 0,15 2,30 0,35 -0,32 -0,05 1,98 0,30 

1950 - 2000 0,23 2,20 0,51 -0,40 -0,09 1,80 0,41 

1900 - 1950 0,36 2,06 0,74 -0,50 -0,18 1,56 0,56 

1850 - 1900 0,57 1,87 1,07 -0,68 -0,39 1,19 0,68 

1800 - 1850 0,92 1,50 1,38 -0,98 -0,90 0,52 0,48 

1750- 1800 0,75 1,45 1,09 -1,15 -0,86 0,30 0,23 

1700 - 1750 0,64 1,37 0,88 -1,30 -0,83 0,07 0,04 

1650- 1700 0,40 1,52 0,61 -1,55 ·0,62 -0,03 -0,Q1 

1600 - 1650 0,49 1,51 0,74 -2,15 -1,05 -0,64 -0,31 

1550 - 1600 0,35 1,27 0,44 -2,50 -0,88 -1,23 -0,43 

1500- 1550 0,21 0,98 0,21 -2,68 -0,56 -1,70 -0,36 

1450- 1500 0,18 0,87 0,16 -2,85 -0,51 -1,98 -0,36 

1390 - 1450 0,06 0,79 0,05 -3,05 -0,18 -2,26 -0,14 

1390 - 2100 5,35 1,55 8,3 -1,33 -7,1 0,22 1,2 

Total mass balanee for 1997198 

Winler bai. Summer bai. Nei bal. 

Volume (106 m3)1 8,3 -7,1 1,2 

Specific (m w.eqv.}L_..;.1z..;,S;..;S'--....J-_-..;.1z..;,3;..;3'---'-......;0::..!,;::2;::2---i 

Tabell 11-1 

Fordelingen av sommer-, vinter- og nettobalanse på Storbreen i 1998 for 50 meters 
høydeintervaller . 

The distribution of winter, summer and net balanee for 50 m altitude intervals for Storbreen in 1998. 

Storbreen 1996 - speeifie balanee, traditional method Storbreen 1996 - ,""ume balanee, traditlonal method 
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Figur 11-4 

Massebalansediagram for Storbreen 1998 som viser spesifikke verdier til venstre og volumverdier 
til høyre. 

Mass balanee diagram for Storbreen1998 showing speeifie balanee to the left and volume balanee 
to the right. 
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11.2 Massebalanse 1949-98 
Som nevnt innledningsvis er 1998 det 50. året med massebalansemålinger på 

Storbreen. Den kumulative massebalansen i hele måleperioden er -10,8 m v.ekv. 

Dette tilsvarer et gjennomsnittlig masseunderskudd på -0,22 m pr. år. Den 
gjennomsnittlige vinterbalansen har vært 1,44 m v.ekv, mens midlere sommerbalanse 

har vært 1,66 m v.ckv. Den største vinterbalansen ble målt i 1990 og var 2,6 m v.ekv., 

mens den laveste ble målt i 1996 og var 0,8 m v.ekv. Den største sommerbalansen ble 

målt i 1996 og var 2,8 m v.ekv., den laveste verdien som er målt på Storbreen er 

0,8 m v.ekv. Denne verdien ble målt i 1962 (tab. 11-2). 

Av de 50 årene med årlige massebalansemålinger har 19 hatt en positiv nettobalanse, 

mens de resterende har vært negative (fig. 11-5). De siste 10-15 årene har breen vært 

mer eller mindre i balanse og både tilbakegangen av brefronten og tynningen av breen 

ser ut til å ha stoppet opp. 

I forbindelse med 50-års jubileet ble det arrangert et endags symposium i NVE-huset i 

Oslo i november 1998. En egen publikasjon er laget fra symposiet som bl.a. omfatter 
en historisk oversikt over brearbeidet på Storbreen og sammendrag av foredrag om 

Storbreen og glasiologiske undersØkelser på ulike breer (Andreassen og østrem, 

1999). 

Winter balanee 1.44 0.8 2.6 
(1996) (1990) 

Summer balanee -1.66 -0.8 -2.8 
(1962) (1997) 

Net balanee -0.22 -1,42 1.25 
(1969) (1990) 

Tabell 11-2 

Middelverdier samt minimum- og maksimumverdier for massebalansemålingene på Storbreen i 
perioden 1949-98. 

Mean values and minimum and maximum values of the mass balanee measurements on Storbreen 
during the 50-year period 1949-98. 
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Storbreen mass balanee 1949-98 
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Figur 11-5 

Søylediagram som viser vinter-, sommer- og neHobalansen på Storbreen i perioden 1949-98_ 

Bar graph showing winter, summer and net balanee at Storbreen during the period 1949-98_ 

11.3 English summary 
Storbreen (61 °36' N, 8°8' E) is situated in the Leirdalen valley in the western part of 

Jotunheimen, a mountain area in southern Norway (Fig. Il-I). The glacier has a total 

area of 5.4 km2 and ranges in altitude from 1390 to 2090 m a.s.l. (Fig. 11-2). 

Mass balanee 1998 

Field work 

Aeeumulation measurements were eanied out on 16 May. Six stakes were measured. 

Snow depth was measured in about 120 points, eovering almost all altitude intervals 

of the glacier (Fig. 11-2). Snow depth varied between 1.4 and 6.2 metres. Most values 

were between 2% and 4 metres. The snow density was measured at stake 4 at about 

1720 m a.s.l. in a snow pit (2.9 m snow). The density was 0.45 g/em3• Ablation 

measurements were eanied out on 22 September. Summer balanee was ealeu1ated 

from six stakes. 

Results 

The results are shown in Tab1e 11-1 and Figure 11-4. Winter balanee was 

1.6 m w.eqv., nearly 10 % above the mean for the period 1949-98. Summerbalanee 

was -1.3 m w.eqv., only 80 % of the mean for the observationperiod. Thus, the net 
balanee was slightly positive, 0.22 m w.eqv. 
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Mass balanee 1949-98 

Annual mass balance investigations have been carried out since 1949. A symposium 

celebrating the 50 year long record of mass balance measurements were arranged in 
Oslo in 1998. A separate publication is made from this symposium (Andreassen and 

østrem, 1999). The report describes the history of glacier measurements on Storbreen 

and it contains abstracts of papers presented at the symposium. 

Table 11-2 gives a list of mean, maximum and minimum values for the entire period 

of observations. The cumulative deficit in this period is nearly Il m w.eq or 

-0.22 m w.eqv. per year. However, the last 10-15 years the glacier has been more or 

less in balance. Of the 50 years of observations, 19 years have been positive while the 

rest has been negative. 
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12 Hellstugubreen (NilsHaakensen) 

Hellstugubreen (61°34' N, 8°26' S) er en nordvendt dalbre i det sentrale Jotunheimen 

og den drenerer til Visdalen. Breens areal er 3,0 km2 og den ligger mellom 1460 m og 

2200 moh. Over halvparten av arealet ligger mellom 1800 og 2000 moh. Regimet på 
Hellstugubreen er kontinentalt med relativt liten materialomsetning sammenlignet 

med breene som ligger lenger vest, og sommerbalansen har større betydning for 
nettobalansen. 

Frontmålinger på Hellstugubreen startet allerede i 1901, og det har vært kontinuitet i 

målingene helt siden da. Massebalansemålingene startet i 1962 og har fortsatt siden. 

Siden målingene startet har breen hatt et samlet masseunderskudd på mellom 9 og 

10 m vannekvivalenter. I løpet av de siste 10 årene har imidlertid underskuddet bare 
vært 1 m vannekvivalenter. 

12.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført den 17. og 18. mai under meget gode 

arbeidsforhold. Ti av de tretten stakene som ble målt om høsten ble funnet. Dette 

gjorde det enkelt å kontrollere sonderingene. Dessuten var sommeroverflaten svært 

tydelig efter den foregående varme sommeren og derfor enkel å identifisere. Det ble 

gjort over 140 sonderinger av snødypet langs 14 km profiler. Snødypet varierte fra 
1 m nederst på breen til rundt 3 m øverst. To tredjedeler av sonderingene var mellom 

1 og 2 meter. Største målte snødyp var 3,6 meter. Tetthetsprøve av hele snØpakken 

ble tatt ved stake 46 (1955 moh.) der snødypet var 2,95 meter. Middeltettheten av 

snøpakken var 0,44 g/em3 , Denne snøprøven dannet grunnlaget for beregning av 
vann verdien av snødypmålingene. 

Ved minimumsmålingene 23. september ble 18 staker funnet og målt. Under 1850 

moh. var det aller meste av årets snØ smeltet. 

Resultater 

Vinterbalanse 

Utregningen av vinterbalansen var basert på 140 sonderinger langs faste profiler og 

en tetthetsprøve 1950 moh. som er ansett som representativ for hele breen. 

Vinterbalansen for hvert høydeintervall er regnet ut som middelverdien av de 
sonderingene som er gjort innenfor det enkelte intervall. 

Vinterbalansen ble 1,0 m vannekvivalenter (3,0 mill. m\ Dette er 88 % av 

middelverdien for måle-perioden 1962-97. Sammenlignet med perioden efter 1988 er 

årets resultat bare 81 %. 
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Sommerbalanse 

Sommerbalansen kunne beregnes direkte på 12 staker mellom 1500 og 2075 moh. og 
indirekte på ytterligere en. For hele breen ble sommerbalansen beregnet til 1,0 m 

vannekvivalenter (3,0 mill. m\ Dette er 73 % av midlere sommerbalanse i 

måleperioden. Bare 8 ganger siden målingene startet, er det registrert mindre 
sommerbalanse. 

Nettobalanse 

For 1998 er nettobalansen beregnet efter den tradisjonelle metoden, dvs. mellom to 

sommeroverflater. Beregningene viste at breen var nesten akkurat i likevekt (et 

underskudd på 0,02 m v.ekv.). I løpet av den 37-årige måleperioden er 1998 det 

26. året med underskudd. Middelverdien for måleperioden 1962-97 er -0,28 m 

vannekvivalenter. Vinter-, sommer- og nettobalansens variasjon med høyden er vist i 

tabell 12-1 og massebalanse-kurvene er vist i figur 12-1. Massebalansediagrammet 

viser at breens likevektslinje lå ca.1870 moh. Andelen av breens areal som ligger 
over dette nivå, utgjør 38 % av totalarealet. 

Mass balanee Hellstugubreen1997/98 - traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 

Measured May 18 1998 Measured Sep 23 1998 Summer surfaces 1997 - 1998 

Altitude Area Specific Volume Specific Volume Specific Volume 

(ma.s.l.) (km2) (mw.eq.) (10. m3) (mw.eq.) (10· m'l (mw.eq.) (10· m'l 

2150 - 2200 0,02 1,23 0,02 -0,18 0,00 1,05 0,02 

2100 - 2150 0,08 1,10 0,09 -0,23 -0,02 0,87 0,07 

2050 - 2100 0,25 1,12 0,28 -0,29 -0,07 0,83 0,21 

2000 - 2050 0,17 1,45 0,25 -0,38 -0,07 1,07 0,19 

1950 - 2000 0,35 1,25 0,44 -0,48 -0,17 0,77 0,27 

1900 - 1950 0,60 1,03 0,62 -0,70 -0,42 0,33 0,20 

1850 - 1900 0,35 0,98 0,34 -0,95 -0,33 0,03 0,01 

1800 - 1850 0,33 0,92 0,30 -1,12 -0,37 -0,20 -0,07 

1750 - 1800 0,14 0,74 0,10 -1,38 -0,19 -0,64 -0,09 

1700 - 1750 0,10 0,87 0,09 -1,50 -0,15 -0,63 -0,06 

1650 - 1700 0,16 1,00 0,16 -1,70 -0,28 -0,70 -0,11 

1600 - 1650 0,13 0,87 0,11 -2,00 -0,26 -1,13 -0,15 

1550 - 1600 0,17 0,69 0,12 -2,35 -0,41 -1,66 -0,29 

1500 - 1550 0,09 0,50 0,05 -2,56 -0,24 -2,06 -0,19 

1465 - 1500 0,03 0,40 0,01 -2,70 -0,07 -2,30 -0,06 

1465 - 2200 2,98 1,00 3,0 -1,02 -3,0 -0,02 -0,1 

Total mass balanee for 1997/98 

Winler bal. Summer bal. NeI bal. 

Volume (106 m3)1 3,0 -3,0 -0,1 
Specific (m w.eqv.) ... _1 __ ,'-0_0_-'-_-1-',_02_-'-_-_0'-,0_2---1 

Tabell 12-1 

Vinter-, sommer- og nettobalanse samt arealfordeling på Hellstugubreen i 1998 for 50 m 
høydeintervall. 

Winter, summer, and net balanee and area distribution for 50 m height intervals for Hellstugubreen 
in 1998. 
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Hellstugubreen 1998 - specifie belanee. traditionaJ method Heiistugubreen 1998 - ""I urne belanee. traditional rnethod 

1 
I '\ 

~l // 

{ I 

-4 -3 -2 -1 

balane. (m w.eqv.) 
r- - --=----=- Winter -b~iance---~ Sum~e~-ba-ian~e--:'::"":'-Nei baJan~: 
L ____________ _ ____________________________________________ , _________ .1 

Figur 12-1 
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Massebalansediagram for Hellstugubreen 1998 som viser vinter-, sommer- og nettobalanse med 
spesifikke verdier til venstre og volumverdier til høyre. 

Mass balanee diagram showing winter, summer and net balanee at various altitudes for 
Hellstugubreen 1998, specific values are shown to the left and volume values to the right. The ELA 
is 1870 m a.s.l., and AAR is 38 %. 

1.5 

Siden målingene startet på Hellstugubreen i 1962, har breen hatt et samlet underskudd 

på akkurat 10 m vannekvivalenter. Av dette kom 9 meter i 20-års perioden 1969-

1988. Mens midlere nettobalanse for perioden 1962-88 var -0,33 m vannekvivalenter, 
har den for de siste 10 årene vært -0,11 meter. 

Figur 12-2 viser en oversikt over vinter-, sommer- og nettobalanse for måleperioden 

1962-98. 

De fire årene 1969, 1980, 1988 og 1997 skiller seg ut som år med stor sommerbalanse 

og stort masseunderskudd mens årene 1962, 1989 og 1990 har stor vinterbalanse og 
stort masseoverskudd. 

Frontrnålinger viste at Hellstugubreen fortsatt er i tilbakegang. Siste år har den gått 

tilbake 9 meter. Siden frontrnålingene startet i 190 l har tilbakegangen vært 900 

meter. Siden massebalansemålingene startet i 1962 har breen gått tilbake med 425 
meter. De siste årene har imidlertid tilbakegangen retardert, og siden 1990 har den 

vært 43 meter. 
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Mass balance Hellstugubreen 1962 - 98 
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Figur 12-2 

Søylediagrammet viser vinter- og sommer og nettobalanse for Hellstugubreen I perioden 1962-98. I 
denne perioden har breen bare hatt 11 år med overskudd - fem av disse har vært etter 1988. I hele 
perioden har breen hatt en midlere vinterbalanse på 1,12 m, en midlere sommerbalanse på 1,36 m 
og en totalt underskudd på 10 m vannekvivalenter. 

The diagram indicate mass balanee results for Hellstugubreen 1962-98. During this period the 
glaeier shows only 11 positive years, five of them, however, occurred after 1988. During the period 
the mean winter balanee is 1.12 m, the mean summer balanee is 1.36 m and the total net balanee is 
-10 m water equivalents. 

12.2 English summary 
Hellstugubreenis a north-facing valley glacier situated in central Jotunheimen. Its 

altitude ranges between 1460 and 2200 m a.sJ. and its area is 3.0 km2• Front position 

measurements started in 1901 and the continuity is kept since then. Mass balance 

investigations have been performed since 1962. Hellstugubreen is a continental 

glacier and the mass exchange is small compared to glaciers situated further west 

The summer balance is more important for the net balance than it is at more maritime 

glaciers. Since 1962 the glacier showed a deficit amounting to 10 m water 

equivalents. Since 1986 the g1acier has been nearly in a steady state. 

Mass balanee 

Field work 
Accumulation measurements were carried out 17-18 May. Ten stakes had survived 

the winter. About 140 snow depth soundings indicated 1 m of snow at the tongue, 

increasing to more than 3 m in the upper areas. Snow sampling in a pit through the 

total snow pack gave a mean snow density of 0.44 g.cm ~3. Ablation measurements 

were made on 23 September when eight stakes were measured. 
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Results 

The mass balanee is calculated after the traditional stratigraphic method, i.e. between 

two successive summer surfaces. Winter balanee was calculated to 1.0 m w.eqv., 

88 % of the mean for the period 1962-97. Summer balanee was based on 13 stake 

measurements and was calculated to 1.0 m w .eqv., which is 73 % of the mean value 

for the entire observation period. The net balanee accordingly was 

very close to equilibrium (i.e. -0.02 m w.eqv.). The mean net balanee is -0.28 m 

water equivalents. The equilibrium line (ELA) altitude was 1870 m a.s.l. The AAR, 

accordingly, was 38 %. The mass balanee results at Hellstugubreen 1998 is presented 
in Table 12-1 and Figure 12-1. 

Front measurement indicated that the front has retreated 9 metres during the last year. 

Since the measurements at Hellstugubreen started in 190 l, the retreat has been 900 

metres. The retreat has, however, retarded the last years and amounts to only 43 m 
since 1990. 
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13 Grå su b ree n (Liss M. Andreassen og Nils Haakensen) 

Gråsubreen (61 °39' N, 8°37'E) ligger på nordØstsiden av Glittertind i Jotunheimen 
(fig. 11-1). Breen har et areal på 2,2 km2 og strekker seg fra 1830 ti12290 moh 

(fig. 13-1). Gråsubreen er nordØstvendt og er en kontinental bre, og den hØyest 

beliggende breen i landet. Massebalansemålinger på denne breen har vært utført årlig 

siden 1962. 

Gråsubreen er en kald bre med liten material omsetning. Breen har liten bevegelse og 

minimalt med sprekker (fig. 13-2). PMrossen is utgjør en del av materialbudsjettet, 
særlig i de sentrale deler der snøen lett blåser av. Siden 1962 har breen hatt en 

kumulativ nettobalanse på -9,4 m. Det meste av dette volumtapet fant sted de fØrste 
20 årene av måleperioden. Siden 1988 har breen mer eller mindre vært i balanse 
(fig. 13-4). 

+-& 
lIan 
Glittertind 

478000 

Gråsubreen mass balanee measurements 1998 

480000 

• Stake position - Snow pit & Trigonometric point -- Sounding profile 

Contour interval 50 m. Map constructed from aerial photographs taken August 23, 1984. 
Coordinate system UTM Euref89 Zone 32. 

Figur 13-1 

Kart over Gråsubreen med måleprogram for massebalansemålInger 1998. Lokaliseringskart av 
breer I Jotunheimen som er omtalt i denne rapporten er vist I figur 11-1. 

Map of Gråsubreen wlth mass balanee programme 1998. Figure 11-1 shows a loeatlon map of the 
glaelers in Jotunheimen deserlbed in this report. 
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13.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Figur 13-2 

Vertikalt flyfoto av Gråsubreen 
fotografert 8. August 1997. Legg 
merke til de store isfylte 
endemorenene foran breen. 

Vertlcal aerial photo of 
Gråsubreen taken 8. August 
1997. Note the large Ice-cored 
end moraines in front of the 
glaeier. 
Foto!photo: 
Fjellanger Widerøe AlS. 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 29.-30. mai under gode værforhold. 

Rundt 23 staker i 19 posisjoner hadde overlevet vinteren. Snødypet ble sondert i ca. 

160 punkt fra 1840 til 2080 moh. (fig. 13-1). Sommeroverflaten var lett å identifisere 

over hele breen. Snøen var som vanlig meget ujevnt fordelt på breen, og snødypet 

varierte mellom 0,6 og 3,0 m. Ca 100 av sonderingene var mellom I og 2 meter. På 

den sentrale delen ble det målt rundt 5 cm påfrossen is. En tetthetsprøve ble tatt av 

hele snøpakken ved stake 8, 2180 moh. (fig. 13-1) der snødypet var 2,3 meter. 

Middeltettheten var 0,43 glcm3
• Tetthetsfordeling av denne dannet grunnlaget for 

beregning av vannverdien av snØen på breen. 

Minimumsmålingen ble foretatt den 25. september. 24 staker i 19 posisjoner ble 

funnet og målt. Siden akkumulasjonsmålingene i slutten av mai var stakene blitt 
0,8 -2,5 m lenger. 

Resultater 

Vinterbalanse 

Gråsubreen har en ujevn snøfordeling med høyde p.g.a. vinddrift. Vinterbalansen ble 

derfor beregnet ved å plotte inn alle målinger på et detaljert brekart og deretter tegne 

isolinjer gjennom punkter med lik akkumulasjon. Deretter ble arealene for lik 

akkumulasjon innenfor hvert høydenivå planimetrert. En gjennomsnittlig 

akkumulasjon ble så beregnet for hvert høydenivå. I 1998 ble vinterbalansen beregnet 

til 0,8 m vannekvivalenter eller totalt 1,7 mill. m3 vann (tab. 13-1). Denne 
vinterbalansen er lik middelverdien for hele måleperioden (tab. 13-1). 
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Sommerbalanse 

Sommerbalansen ble beregnet ut fra 21 staker i 18 posisjoner. Nederst på breen var 

sommerbalansen over l m, mens i de høyeste områdene var den under 0,2 m 

vannekvivalenter. Totalt var den spesifikke sommerbalansen -0,7 m og 

volumbalansen -1,5 mill. m3 vann. Dette er noe mindre enn middelverdien gjennom 

hele måleperioden som er -1,0 m vannekvivalenter. 

Nettobalanse 

En normal vinterbalanse og en noe lav sommerbalanse ga en liten positiv nettobalanse 

i 1998. Spesifikk nettobalanse var 0,1 m vannekvivalenter, og volumbalansen var 

0,3 mill. m3 vann. Til sammenligning er den midlere nettobalansen i hele 

måleperioden -0,26 m v .ekv, men siden 1988 har den vært positiv (fig. 13-4). 

Gråstbreen 1998 - specific balance, traditional method Gråstbreen 1998 - wlo.me ba/ance, traditional 
d 

·2,0 -1,0 0,0 1.0 
·2 ·1 

balance (m w.eqv.) 
balanc. (10' m') 

Figur 13-3 

Vinter-, sommer- og nettobalansens variasjon med høyde på Gråsubreen i 1998. Spesifikk balanse 
er vist i det venstre diagrammet, mens volumbalansen er vist i det høyre diagrammet. 
Nettobalansekurven skjærer y-aksen flere steder, og derfor kan ikke likevektslinjas høyde 
defineres. 

Mass balance diagram showing winter, summer and net balance at Gråsubreen in 1998. Specific 
balance is plotted on the left-hand diagram, while volume balance is shown to the right. The net 
balance curve intersects the y-axis three times. Accordingly, ELA and AAR can not be defined. 
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Mass balanee Gråsubreen1997/98 - traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 

Measured Mav 30 1998 Measured Sep 25 1998 Summer surfaees 1997 - 1998 

Altitude Area Specifie Volume Speeifie Volume Speeifie 

(ma.s.l.) (km') (mw.eq.) (106 m"l (mw.eq.) (106 m3) (mw.eq.) 

2250 - 2290 0,04 0,76 0,03 -0,18 -0,01 0,58 

2200 - 2250 0,16 0,81 0,13 -0,22 -0,04 0,59 

2150 - 2200 0,26 0,73 0,19 -0,38 -0,10 0,35 

2100- 2150 0,34 0,70 0,23 -0,48 -0,16 0,22 

2050 - 2100 0,38 0,70 0,27 -0,66 -0,25 0,04 

2000 - 2050 0,41 0,73 0,30 -0,90 -0,37 -0,17 

1950 - 2000 0,37 0,84 0,31 -0,82 -0,30 0,02 

1900 - 1950 0,15 1,06 0,16 -0,92 -0,14 0,14 

1860 - 1900 0,09 1,08 0,10 -1,10 -0,10 -0,02 

1860 -2290 2,20 0,78 1,72 -0,67 -1,47 0,11 

Total mass balanee for 1997/98 

Winter bal. Summer bal. 

Volume (106 m3) 

Specific (m w.eqv.)1---_"'--_--'-_---'-__ '--_"'--_-' 

Tabell 13-1 

Fordelingen av sommer-, vinter- og nettobalanse på Gråsubreen i 1998 for 50 meters 
høydeintervaller . 

Volume 

(106 m3 ) 
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The distribution of winter, summer and net balanee for 50 m height intervals for Gråsubreen in 
1998. 

Gråsubreen mass balanee 1962 - 98 
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Figur 13-4 

Søylediagram som viser vinter-, sommer- og nettobalansen på Gråsubreen i perioden 1962-98. 

Bar graph showing winter, summer and net balanee at Gråsubreen during the period 1962-98. 
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13.2 English summary 
Gråsubreen (61 °39' N, 8°37'E) is 10eated on the northem side of Glittertind in the 

mountain area Jotunheimen in southem Norway (Fig. 11-1 and 13-1). The glaeier 

covers an area of 2.2 km2 and ranges from 1830 to 2060 m a.s.l. Annual mass balance 

measurements started in 1962 and have continued every year since then. Gråsubreen 

is a polythermal glacier. Superimposed ice is a part of the mass balance regime, 

especially in the central parts of the glacier where snowdrift causes a relatively thin 

snow pack. Since 1962 the cUffiulative net balance was -9.4 m w.eqv. Most of this 

mass loss occurred in the first 20-25 years of measurements. Since 1988 the glacier 

have been more or less in balanee (Fig. 13-4). 

Mass balanee 1998 

Field work 

Aceumulation measurements were earried out 29-30 May. Stakes in 19 positions were 

measured. About 160 snow depth measurements were made, eovering the entire 

glaeier (Fig. 13-1). Snow depth varied between 0.6 and 3.0 metres. Most ofthem 

were between 1 and 2 metres. The snow density was measured at 2180 m a.s.l. in a 

snow pit down to last summer surfaee (2.3 m snow). The density was 0.43 glem3• 

Ablation measurements were earried out on 25 September. 24 stakes in 18 positions 
were visible. 

Results 

Since the snow distribution at Gråsubreen varies quite a lot due to wind drift, the 

winter balanee was ea1culated by planimetring areas with equal accumulation from a 

detailed aeeumulation map. Winter balanee was 0.8 m w.eqv., the same as the mean 

for the whole period of measurements. Summer balanee was ca1culated from 21 

stakes in 18 positions and was -0.7 m w .eqv. Hence, the net balanee of Gråsubreen 

1998 was slightly positive, 0.1 m w .eqv., whereas the mean value for the period 1962-
98 is -0.3 m w.eqv. (Fig. 13-3, 13-4 and Tab. 13-1). 
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14 Svartisheibreen (HallgeirEIvehøy) 

Svartisheibreen (66°35'N, 13°45'E) (5,5 km2
) ligg i Rødøy kommune sørvest for 

vestre Svartisen og drenerer til Glomåga og Langvatnet i Rana. Breen strekk seg frå 

1530 moh. og ned til eit vatn (Heiavatnet) med høyde 774 moh. der brefronten kalvar. 

Breen er undersøkt sidan 1988 (Kjøllmoen og Kennett, 1995) i samband med 

planlegging av eventuell kraftutbygging i området. Sidan 1995 er måleprogrammet 

redusert og omfattar no observasjon av vasstand i Heiavatnet og estimering av årleg 

nettobalanse (Elvehøy m.fl . 1997, Kjøllmoen 1998). 

14.1 Observasjonar 

Heiavatnet 

I 1998 vart Svartisheibreen fotografert 28. juli, I . september og l. oktober 

(fig. 14-1 a-c). På alle tidspunkta rann det vatn over naturleg terskel slik at vatnet må 

ha vore fullt. Det er med andre ord ingen indikasjonar på at vatnet har vore tappa ned 

ved jøkulhlaup i løpet av 1998. Sist gong det vart registrert tapping av Heiavatnet var 

i 1991 , og då holdt vasstanden seg lav i 8-10 månadar (Kjøllmoen & Kennett 1995). 

Likevektslinehøgda 

Ut ifrå flybilete frå l . september (fig. 14-1 b) og skråbilete frå I. oktober (fig. 

14-1 c) er likevektslinehøgda (ELA) på Svartisheibreen på slutten av smeltesesongen 

1998 estimert til 1000 ±20 moh. Dette er høgaste observerte ELA sidan 1988 då ELA 

var om lag 1180 moh. og det meste av breen var avsmelta. 

Figur 14-1a 

Svartisheibreen 28. juli 1998. Heiavatnet er heilt fullt og har overløp ned på fjellhylla nede til høgre 
for vatnet. Foto Nils Haakensen. 

Oblique aerial photo showing the lower part of Svartisheibreen and Heiavatnet on July 28,1998. 
There is no sign of subglacial drainage from Heiavatnet because the lake is filled up and the river is 
crossing the rock threshold to the right of the lake. Photo Nils Haakensen. 
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Figur 14-1e 

Figur 14-1b 

Vertikalfoto av Svartisheibreen 
1. september 1998. Foto Fjellanger 
Widerøe AlS oppgåve 12303. 

Vertieal aerial photo taken on 
September 1, 1998 showing the 
southern part of Svartisheibreen and 
the glaeier dammed lake Heiavatnet. 
Photo Fjellanger Widerøe AlS 
No. 12303. 

Svartisheibreen 1. oktober 1998 sett mot vest frå SVAl 03 (fig. 14-2). Foto Inge Bergset. 

Svartisheibreen on Oetober 1, 1998, seen from survey point SVA103 (Fig. 14-2) showing the 
snowline slightly obseured by a thin layer of new snow. Photo Inge Bergset. 
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Profilering i området ved Slukta 

Det vart målt inn 9 terrengpunkt på breoverflata i området ved Slukta frå punkt 

SVA103 (fig. 14-2). 

955500+----L--------- _L. _____ --'--___ L-__ ---L-___ '---___ -+ 

I 
€ 
o z 

Figur 14-2 

SVARTISHEIBREEN 
~~ 

East(m) 

• Surveyed points 
.. Fixed points 

Elevation change 
12.Aug.1995 - 1.0ct.1998 

Aeriar photography: Fjællanger Widerøe 
NFL 11856 August 1995 

24500 

Endringar i istjukkleik mellom 12. august 1995 og 1. oktober 1998 i området mellom Heiavatnet og 
Slukta. Dette er kritisk for subglasial tapping av Heiavatnet (Kjøllmoen & Kennett, 1995). Noke 
(1-2 meter) av forskjellen kan forklarast med smelting mellom 12. august og 1. oktober 1995. 

Elevation changes at Svartisheibreen between August 16, 1995 and October 1, 1998 for some points 
measured in 1998 in the area. This is critical for subglacial outbursts (jøkulhlaup) from Heiavatnet 
to Slukta. Negative numbers mean decreasing altitude between 1995 and 1998. Some of this 
ditference (1-2 metres) occured during late summer 1995. 

14.2 Resultater 

Endring i istjukkleik i området ved Slukta 

Samanlikning med høgde koter generert frå 5 x 5 meter raster frå flybilete frå 
12. august 1995 viser ei overflatesenking på rundt 3 meter (fig. 14-2). Smelting på 

slutten av sommaren 1995 kan forklare ein del av endringa. Mellom 28. juli og 

1. oktober 1998 smelta det omlag 2,5 m snØ 1050 moh. på Engabreen. Nederst på 

95 



Svartisheibreen (800 moh.) smelta det då truleg 2 - 3 meter is. Det finn st ikkje 

samanliknbare resultat frå Engabreen i 1995, men smeltinga var då truleg noke 

mindre enn i 1998 pga. kaldare ver og nysnø. Derfor smelta det truleg 1-2 meter is 

nederst på Svartisheibreen i løpet av seinsommaren 1995. Overflatesenkinga i 

området ved Slukta har derfor truleg vore om lag l V2 meter mellom 1995 og 1998. 

Målingane viser dermed at den delen av breen som truleg er mest kritisk for 

subglasial tapping av Heiavatnet har vorte tynnare. Samanlikning av kart frå 1995 

med kart frå 1985 har vist at breen også i den perioden vart tynnare i dette området 
(Elvehøy m.fl. 1997). 

Nettobalansen 1998 

Nettobalansen på Svartisheibreen kan estimerast frå to uavhengige parametrar: 

l) nettobalansen på Engabreen, og 2) likevektslinehøgda på Svartisheibreen 

(Kjøllmoen & Kennett 1995). Begge modellane baserer seg på resultata frå målingane 

i perioden 1988-94. Grunnlaget for modellane og resultat for perioden 1995 - 98 er 

vist i figur 14-3 og 14-4, og resultata er oppsummert i tabell 14-1. Begge metodane 
gir estimat på nettobalansen som tyder på at breen har vore i likevekt i 1998. 

Kumulativ nettobalanse på Svartisheibreen for perioden 1969 - 98 ut ifrå modellert og 
målt nettobalanse er vist i figur 14-5. Den kumulative nettobalansen er estimert til 

+ 12 m vassekvivalentar jamnt fordelt over brearealet. 

Svartisheibreen 
Net balanee vs. equilibrium line altitude 

Figur 14-3 

Samanlikning mellom 
likevektslinehøgde (ELA) og 
nettobalanse (bn) på 
Svartisheibreen basert på 
målingar i periOden 1988-94 (o). 
Regressjonslikninga er brukt til å 
modellere nettobalansen på 
Svartisheibreen i perioden 1995-
98 (o). 

Comparison between equilibrium 
line altitude (ELA) and net 
balanee at Svartisheibreen based 
on measurements in the period 
1988-94 (o). Best-fit linear 
regression function is used to 
modell the net balanee in the 
period 1995-98 (o). 
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Figur 14-4 

Net balanee 1988-98 
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b nS = 0.76 x b nE - 0.17 
R2 = 0.95 

Engabreen (m w.eqv.) 

• 1989 

4 

Lineær regresjon mellom netto balansen på Engabreen og Svartisheibreen basert på samtidige 
målingar i perioden 1988-94 (e). Nettobalansen på Svartisheibreen i perioden 1995-98 (o) er 
modellert med regresjonslikninga. 

Linear regression between net balanee at Engabreen and Svartisheibreen based on data from 1988-
94 (e). Net balanee 1995-98 (o) is modelled from this function. 

ELA Heiavatnet Netbalanee 

Year Date of visit (m a.s.L) filled? method Il method 22 

1995 20.Sep 920 Yes 1.15 1.00 

19% 19.5ep 960 Yes 0.46 0.57 

1997 4.0et 940' Yes 0.74 0.78 

1998 l.Oet 1000 Yes -0.01 0.14 

I Based on relation between net balanee of Engabreen and Svartisheibreen. 

2Based on relation between ELA and net balanee at Svartisheibreen 

3Estimated 

Tabell 14-1 

mean 

1.07 

0.51 

0.76 

0.06 

Observasjonar av likevektslinehøgde (ELA) på Svartisheibreen og vasstand i Heiavatnet, og 
modellert nettobalanse på Svartisheibreen i perioden 1995 - 98. 

Observations of equilibrium line altitudes and lake level in Heiavatnet, and modell ed net balanee at 
Svartisheibreen 1995 - 98. 
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Cumulative mass balanee Svartisheibreen 
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Figur 14-5 

Kumulativ nettobalanse på Svartisheibreen for perioden 1969-98. Estimert nettobalanse (grått) er 
modellert frå nettobalansen på Engabreen (1969-87), og frå likevektslinehøgde Svartisheibreen og 
nettobalanse Engabreen (tab. 14-1) (1995-98). 

Cumulative net balanee at Svartisheibreen 1969-98. Estimated annual net balanee (grey) is 
modelled from net balanee at Engabreen (1969-87), and from ELA at Svartisheibreen and net 
balanee at Engabreen (1995-98). 

14.3 English Summary 
Svartisheibreen (66°35'N, 13°45'E) (5.5 km2) is a small valley glaeier south-west of 

Svartisen (Fig. 1-1) calving into a recently formed proglaciallake, Heiavatnet 
(Fig. 14-2). The glaeier has been monitored in connection with a planned hydropower 

development (Kennett et al. 1997). Since 1995 the monitoring programme has been 

reduced to observations of lake level in Heiavatnet to see weather a jøkulhlaup has 
taken place, and snow line altitude to ca1culate annual net balance. 

The glaeier was observed three times during the summer of 1998 without any signs of 

jøkulhlaups (Fig. 14-1). The annual net balanee is estimated using 1) a linear 
regression model based on ELA and net balanee at Svartisheibreen (Fig. 14-3), and 2) 

a linear regression model based on net balanee at Engabreen and Svartisheibreen 
(Fig. 14-4), both indicating a net balanee c10se to O (Tab. 14-1). Comparison of 

altitudes at nine surveyed points c10se to Slukta with a map from 1995 indicates 

glaeier thinning in the area controlling jøkulhlaups from Heiavatnet (Fig. 14-2) and 

thereby indicating increasing risk for future jøkulhlaups. 
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15 Engabreen (HallgeirElvehøy) 

Engabreen (66°40'N, 13°45'E) er en vestlig utløper fra Vestre Svartisen og drenerer til 

Holandsfjorden i Meløy. Breen strekker seg fra toppen av Snetind (1594 moh.) og ned 

til under 20 moh., og har et areal på 38 km2
. Breplatået utgjør mesteparten av arealet, 

og 86 % av breens areal ligger mellom 1000 og 1500 moh. Selve bretungen er den 

delen av breen som ligger under 900 moh. og utgjør bare 7 % av arealet. 

Figur 15-1 

Engabreen sett fra nordsiden av Engabrevatnet den 28. mai 1998. På høyre side står brefronten ved 
roten av Engabredeltaet. Foto Hallgeir Elvehøy. 

Engabreen seen from the northern side of Engabrevatnet. The glaeier snout has reached the delta 
in Engavatnet (right hand side). Photo Hallgeir Elvehøy. 

15.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble gjort 17 . og 28.-29. mai. Følgende målinger danner 
grunnlag for beregning av vinterbalansen (fig. 15-2): 

• tårn T-21 (1170 moh.) og tårn T- 105 (1340 moh.) som viste hhv. 6,1 m og 7,3 
meter snø. 

• 77 sonderinger av snødypet på breplatået (mellom 950 og 1440 moh.). Snødypet 
økte fra ca 6 m 1050 moh. til nesten 8 m i 1400 m nivå. Under 1050 moh. avtok 
snødypet til under 4 meter. Snøgrensen lå ca 500 moh. 

• to kjemeboringer på 1055 og 1335 moh. som begge viste sommeroverflaten (SO) 
ved en tydelig tetthetsdiskontinuitet på hhv . 5,50 og 7,55 m dyp. 
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• tetthetsprøve av hele snØpakken ved stake 37 (1055 moh) og 101 (1335 moh.). 
Middeltettheten var hhv. 0,51 og 0,48 g·cm-3. Ved st. 37 er 30 cm nysnø som kom 
etter målingen 17. mai inkludert. 

ENGABREEN 
Mass balanee 1998 

739 Reference point 

• Stake 
• Density pit 

Sounding profile 

Helgela~sbukken 

1454 m a.s.t. 

443000 449000 

East {ml 

Figur 15-2 

Kart som viser posisjoner til staker, tetthetsmålinger og sonderingsprofil på Engabreen i 1998. 
ENG100 og ENG115 er fastpunkt brukt ved innmåling av breoverflatehøyden på bretungen 
29. september 1998. 

Location map for mass balance measurements at Engabreen in 1998. ENG100 and ENG115 are 
reference polnts used in surveying of the glacler tongue. 

Minimumsrnålingene ble utfØrt 30. september. Det var da kommet 10-20 cm nysnø på 

breplatået. På grunn av nysnø kunne ikke snØlinjen bestemmes, men den lå mellom 

1050 og 1170 moh. Ni staker og tårn i fire posisjoner ble funnet og målt. 

Sommerbalansen kunne beregnes direkte på fire tårn/staker mellom 1055 og 

1340 moh. Dessuten kunne nettobalansen beregnes på fem gamle staker som hadde 

smeltet frem i lØpet av sommeren. På bretungen ble nettobalansen beregnet på en 

stake, men det var ikke kontinuitet i målingene gjennom sommeren fordi staken 

hadde smeltet frem ved sommerbesØket. Resultatet av målingen der er derfor noe 

usikkert, men gir en minimumsverdi for smeltingen. 
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Resultater 

Beregningene av Engabreens massebalanse for 1998 er gjort etter den tradisjonelle 

stratigrafiske metoden som relaterer beregnede verdier til forrige års 
sommeroverflate. 

Vinterbalanse 

Vinterbalansen er beregnet på grunnlag av målingene 17. og 28.-29. mai. Årets 

vinterbalanse ble beregnet til 3,0 ±0,3 m vannekvivalenter eller 113 ± 10 mill. m3 

vann. Resultatet er 98 % av middelverdien for måleperioden 1970-97, men bare 67 % 

av vinterbalansen forrige år. I måleperioden har vinterbalansen på Engabreen variert 

mellom 1,5 mi 1985 og 4,6 m vannekvivalenter i 1989. Sammenlignet med årene 
etter 1988 utgjør årets resultat 87 % av middelverdien. 

Mass balanee Engabreen1997/98 - traditional method 

Winter balanee Summer balanee Net balanee 

Measured May 28 1998 Measured Sep 291998 Summer surfaces 1997 • 1998 

Altitude Area Specific Volume Specific Volume Specific Volume 

(ma.s.l.) (km2) (mw.eq.) (10· m3) (mw.eq.) (10· m3) (mw.eq.) (10. m3) 

1500 - 1594 0,12 3,55 0,4 -1,80 -0,2 1,75 0,2 

1400 - 1500 2,51 3,75 9,4 -1,95 -4,9 1,80 4,5 

1300 - 1400 9,35 3,60 33,7 -2,12 -19,8 1,48 13,8 

1200 - 1300 8,55 3,35 28,6 -2,32 -19,8 1,03 8,8 

1100 - 1200 7,60 3,00 22,8 -2,65 -20,1 0,35 2,7 

1000 - 1100 4,66 2,72 12,7 -3,15 -14,7 -0,43 -2,0 

900 - 1000 2,46 1,71 4,2 -3,90 -9,6 -2,19 -5,4 

800 - 900 0,94 1,20 1,1 -4,70 -4,4 -3,50 -3,3 

700 - 800 0,50 0,75 0,4 -5,50 -2,8 -4,75 -2,4 

600 - 700 0,37 0,35 0,1 -6,35 -2,3 -6,00 -2,2 

500 - 600 0,27 0,10 0,0 -7,30 -2,0 -7,20 -1,9 

400 - 500 0,21 -0,10 0,0 -8,15 -1,7 -8,25 -1,7 

300 - 400 0,17 -0,25 0,0 -9,10 -1,5 -9,35 -1,6 

200 - 300 0,22 -0,35 -0,1 -10,30 -2,3 -10,65 -2,3 

40 - 200 0,10 -0,45 0,0 -11,65 -1,2 -12,10 -1,2 

40 - 1594 38,0 2,98 113,3 -2,82 -107,4 0,16 5,9 

Total mass balanee for 1997/98 

Volume (106 m3) 

Speeific (m w.eqv.)1...-_'--_-'-_-'-_-'-_-'-_--' 

Tabell1S-1 

Vinter-, sommer- og nettobalanse på Engabreen 1998, samt breens arealfordeling for hvert 100 m 
høydeintervall basert på kart fra 1968. Nettobalansen er beregnet mellom to sommeroverflater. 
Under SOO moh. har det vært netto smelting i løpet av vinteren. Dette er angitt som negativ 
vinterbalanse. 

Altitudinal distribution of winter, summer and net balanee at Engabreen in 1998 and areal 
distribution based on maps from 1968. The net balanee is ealeulated using a stratigraphie method. 
Below SOO m a.s.l. there was some net ablation during the winter, resulting in a negative winter 
balanee there. 
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Sommerbalanse 

Sommerbalansen ble beregnet for posisjonene 37, T21, 101 og n05 (figur 15.2). 

Sommerbalansen varierte fra ca. 2,0 m vannekvivalenter på den øverste av stakene 

(1340 moh.) til ca. 2,6 m på den nederste (1060 moh.). På bretungen er 

sommerbalansen anslått til 9,0 vannekvivalenter etter at stake 17 (330 moh.) som 

smeltet ut i løpet av sommeren viste en sommerbalanse på minimum 8,8 m 

vannekvivalenter. 

Sommerbalansen er beregnet til 2,8 ±O,2 m vannekvivalenter eller 107 ±8 mill. m3 

vann. Det er 124 % av middelverdien for måleperioden 1970-97. Bortsett fra 1997 er 

det den største sommerbalansen som har vært målt på Engabreen siden 1988. 

Sammenlignet med perioden etter 1988 er årets resultat 136 % av middelverdien. 

Engabreen 1998 - specific balance. traditional method Engabn>en 1998 - Wlume balance, lradiliona! melhod 
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Figur 15-3 

Spesifikk (venstre) og total (høyre) vinter-, sommero og nettobalanse for Engabreen i 1998 som 
funksjon av høyden over havet. Under 500 moh. var vinterbalansen negativ (netto avsmeltning). 
Nettobalansekurven viser at likevektslinjen lå ca.11 00 moh. 73 "/o av breens areal ligger over dette 
nivå. Spesifikk sommerbalanse i fem stakeposisjoner er vist (o). 

Altitudinal distribution of specific (Ieft) and volumetric (right) wlnter, summer and net balance at 
Engabreen in 1998. Below 500 m a.s.l. the winter balance was negative; i.e. net ablation occurred 
through the winter. The ELA was approximately 1100 m a.s.I., and the AAR was 73 "/o. Specific 
summer balance at five stake positions are shown (o). 

Til tross for en meget varm sommer med en middeltemperatur som var omtrent like 

høy som sommeren 1997, var sommerbalansen i 1998 lavere enn i 1997. Ved å 

sammenligne sommerbalansekurven for de to årene viser det seg at mens det var 

mindre smelting oppe på breplatået i 1998, var det større smelting nederst på tungen. 

102 

40 



Sammenligninger med tidligere års målinger viser at smeltingen i 1998 Økte raskere 

med avtagende hØyde enn i et gjennomsnittsår. Dette kan forklares med at med 

sommerens varme og stille vær ble det liten bevegelse i luften over breen slik at det 

ble liggende et kaldt luftlag like over breoverflaten som reduserte smeltingen. På 

bretungen vil slike værforhold generere til dels sterk katabatisk vind. Detter er vind 

som dannes av kald luft som faller ut en dal eller fjellside fordi den har større tetthet 
enn den varmere luft lenger nede, og luften nær breoverflaten blir derfor stadig skiftet 

ut. 

Nettobalanse 

Oppe på breplatået viste nettobalansen et overskudd på omtrent 1 Y2 m 

vannekvivalenter på de øverste stakene (ca. 1340 moh.) mens det var omtrent likevekt 

på de nederste stakene på platået (1055 og 1170 moh.). Staken på bretungen 
(330 moh.) viste en nettobalanse på omtrent -9 m vannekvivalenter (fig. 15-3). Den 

totale nettobalansen ble beregnet til 0,2 ±O,3 m vannekvivalenter mens middelverdien 

for hele måleperioden 1970-97 er 0,80 meter. Året 1998 er det tiende suksessive året 

med positiv nettobalanse. Bare seks ganger siden målingene startet i 1970 har breen 

hatt negativ nettobalanse. Imidlertid er årets resultat den minste nettobalansen som 

har vært målt siden 1988. De siste ti årene har vist en tendens til større vinterbalanse 
og mindre sommerbalanse, og for denne perioden er midlere nettobalanse + 1,25 m 

vannekvivalenter. 
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Søylediagram som viser årlig vinter-, sommer- og netto balanse på Engabreen for 
undersøkelsesperioden 1970 - 98. Iløpet av denne perioden er det målt en midlere vinterbalanse på 
3,05 m, en midlere sommerbalanse på 2,27 m og en total nettobalanse på 22,7 m vannekvivalenter. 
Bare seks av de 29 årene undersøkelsene har pågått, har hatt negativ nettobalanse. Legg også 
merke til at det har vært flere suksessive år med stor nettobalanse midt på 1970-tallet og i tiden 
etter 1988. 

Bar graph showing annual winter, summer and net balanee at Engabreen in the period 1970-98. In 
this period the mean winter balanee was 3.05 m water eqv., while the mean summer balanee was 
-2.27 m water eqv. The cumulative net balanee in this period is 22.7 m water eqv. Six out of 29 years 
had negative net balance. In the mid- seventies and in the nineties there were severai consecutive 
years with large positive net balance. 
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I løpet av perioden 1970-98, som er den tiden massebalansemålingene har pågått, er 

det blitt målt et totalt masseoverskudd på 22,7 m vannekvivalenter på Engabreen. 

Bare seks av de 29 årene har gitt negativ nettobalanse, siste gang var i 1988 

(se fig. 15-4.). Etter 1980 har det blitt målt underskudd bare to ganger. Bare i løpet av 

årene etter 1988 har Engabreen hatt et samlet overskudd på 12Y2 m vannekvivalenter. 

En sammenligning av de to periodene 1970-88 og 1989-98 viser at midlere 

vinterbalanse har økt med 18 % fra 2,87 m vannekvivalenter i den første perioden til 

3,39 m i den siste, mens midlere sommerbalanse har avtatt med 8 % fra 2,33 m 

vannekvivalenter i den første perioden til 2,14 m i den siste. Følgelig har midlere 

nettobalanse økt fra +0,54 m vannekvivalenter i perioden 1970-88 til +1,25 m 

vannekvivalenter i perioden 1989-98. Akkumulasjonsområdets andel av det totale 

breareal (AAR) var 73 %. 

15.2 Frontposisjonendring 
Fra 1997 til 1998 rykket brefronten fram 33 meter, og fronten står nå helt nede på 

deltaviftens rotpunkt. Avstanden til Engabrevatnet er under 100 meter. Breen har ikke 

vært så langt fremme i løpet av de siste ca. 50 årene. Fronten har blitt merkbart 

brattere og høyere i løpet av de siste par årene, og det raser stadig is fra breen om 

sommeren. Det meste av fremrykningen skjer imidlertid om vinteren. I løpet av 

sommeren 1998 forandret ikke fronten seg vesentlig. Målingene utføres fra et fast 

punkt på berget på nordsiden av breelven og utføres i september. 

Det betydelige masseoverskuddet på Engabreen den senere tid er trolig årsaken til at 

brefronten har rykket fram nesten 200 m i løpet av de siste sju årene. Resultatene av 

massebalansemålingene tyder på at den fremgangen som har funnet sted de siste 

årene vil fortsette enda noen tid, og breen derfor vil kunne begynne å kalve i vannet i 

løpet av noen år. 

15.3 English summary 
Engabreen (66°40'N, 13°45'E) (38 km2) is a north western outlet from the western 

Svartisen ice cap. It covers an altitudinal range from Snetind (1594 m a.s.l.) down to 

Engabrevatnet (7 m a.s.l.) (Fig. 15-2). Mass balance measurernents have been 

performed annually since 1970. During this period there has been a caIculated 

cumulative mass surplus of 22.6 m w.eqv., resulting in a marked advance of the 

glacier front after 1991. In addition to the mass balance measurements the 

hydrological monitoring program at Engabreen comprise sediment transport, river 

discharge, meteorological parameters at the plateau, front position change and change 

in geometry of the glacier tongue. 

Other studies involving Engabreen is the mapping of the subglacial topography 

(Sætrang, 1988, Kennett et al 1993), and caIculations of drainage divides (Kennett et 

al 1997). In 1993, as part of a hydroelectric power development the main subglacial 

river beneath Engabreen was diverted through a tunnel system to the reservoir 

Storglomvatn. Kohler (1998) has studied the effects of this diversion to the glacier 
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dynamics. From the rock tunnel system beneath Engabreen there is access to the 

glaeier bed through the Svartisen Subglacial Observatory . 

Mass balanee 

The winter balanee was calculated to 113 mill. m3 w.eqv. based on two stake 

measurements (1170 and l340 m a.s.l.), twa snow depth measurements with coring 

(1050 and 1320 m a.s.l.), 77 soundings between 920 and 1440 m a.s.l., and an 

observed snowline at 500 m a.s.l. at the time of accumulation measurements 

(Fig. 15-2, Fig. 15-3 and Tab. 15-1). At the plateau above 1050 m a.s.l., the snow 

depth was 6 to 8 metres. Specific winter balanee was 3.0 ±O.2 m w.eqv which is 98 % 
of the 1970-97 average and 87 % of the 1989-97 average. The summer balanee was 

calculated from an altitudinal distribution based on four stake measurements between 

1050 and 1340 m a.s.l. and a minimum estimate at ane location 330 m a.s.l. 

(Fig. 15-2). Total summer balanee was -107 mill. m3 w.eqv. corresponding to a 

specific summer balanee of -2.8 ±O.2 m w.eqv. (Fig. 15-3 and Tab. 15-1). This is 

124 % of the 1970-97 average and 136 % of the 1989-97 average. 

The net balanee was approximately I Y2 metres on the higher part of the plateau while 

it was c\ose to O on the lower part of the plateau. At the glaeier tongue the net balanee 

was approximately -9 metres w.eqv. The resulting net balanee was a mass surplus of 

6 mill. m3 w.eqv. or 0.2 ±O.3 m water averaged over the basin area (Fig. 15-3 and 

Tab. 15-1). For comparison, the 1970-97 and 1989-97 means are 0.80 and 1.25 m 

w.eqv., respectively. The ELA was 1155 m a.s.l. and the AAR was 73 %. Figure 15-4 

shows the results of mass balanee measurements at Engabreen between 1970 and 

1998. 

Front position change 

The glaeier front advanced 33 metres between September 1997 and September 1998. 

Since the autumn of 1991 the glaeier has advanced approximately 200 metres, and it 

is know sitting at the upstream end of the river delta in Engabrevatnet (Fig. 15-2). The 

glaeier front has not been sa far advanced since 1950. 
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16 Langfjordjøkelen (Bjarne KjØUmoen) 

Langfjordjøkelen (70olO'N, 21 °45'E) ligger på grensen mellom Troms og Finnmark, 

omlag 60 km nordvest for Alta. Den er en liten platåbre som ligger i et område med 

maritimt klima og relativt mye nedbør. Breen strekker seg fra 1050 moh. og ned langs 

en veldefinert Østvendt brearm til 280 moh. Den dekker totalt et areal på 8,4 km2 

(1994) der litt mindre enn halvparten (43 %) drenerer ned til Andrevann (255 moh.). 

Det er på denne delen de årlige massebalansemålingene utfØres. Resten av breen 
drenerer til en rekke mindre utløpere, spesielt i nord og vest. Andrevann, som også 

har tilfØrsel fra Tredjevann (365 moh.), drenerer til FØrstevann (249 moh.) og videre 

ned til Langfjorden. 

Seksjon bre og snØ har gjennomfØrt målinger på breen siden 1989. Målingene 

finansieres foreløpig ved hjelp av FoU-midler gjennom programmet "Vassdragsmiljø 

1997-2000". UndersØkelsene omfatter nå måling av massebalanse, frontendringer og 

lufttemperatur. 

n8400~------~------~------~------~----~------~------~------~----~ 
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Langfjordjøkelen 

Map coostructecl1rom aerial photographs 
taken l August 1994. 
Contour interval 50 matres. O m 500 m 1000 m 1500 m 
Coordinat. system: UTM EUI&' 89 zon. 34. 
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Figur 16-1 

Langfjordjøkelen ligger på grensen mellom Troms og Finnmark fylke. Massebalansemålingene 
utføres på den delen av breen (markert med grått) som drenerer østover til Andrevann. 

Langfjordjøkelen lies on the border between Troms and Finnmark counties. Mass balanee 
measurements are performed at the east-facing outlet (marked grey) which drains to Andrevann. 
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16.1 Massebalanse 1998 

Feltarbeid 

Akkumulasjonsmålingene ble utført 3. juni. Grunnlaget for beregning av 

vinterbalansen er: 

- Måling av stake 10 (465 moh.) som viste 2,6 m snø. 

- Kjerneboring i høydenivå 895 moh. som viste 4,6 m snø. 

- 75 sonderingspunkter langs faste proiller mellom 300 og 1050 moh. 

Sonderingsforholdene var til dels vanskelige i de øvre områdene (over 800 moh.) på 

breen. Nede på bretunga varierte snØdybden noe mer enn vanlig. Det ble målt fra 

ca 1 m nederst på bretunga til i overkant av 5 m i de øverste områdene. 

- Snøtettheten ble målt ned til SO (ca 5 m) i 895 m nivå. 

Måleopplegg med plassering av staker, tetthetsprøve og sonderingsprofIler er vist i 

figur 16-2. 

Minimumsmålingene ble utført den 1. oktober. Nettobalansen kunne måles direkte på 

tre staker i høydenivåene 465,895 og 1050 moh. På den fjerde staken (675 moh.) 
kunne avsmeltingen måles i perioden fra 27. juli til 1. oktober. En varm sommer 

hadde fØrt til netto avsmelting over hele breen. Ved målingene den 1. oktober var det 

kommet opp til Yl meter nysnø i de hØyestliggende områdene. 
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Figur 16-2 
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Position of stakes, pit and 
sounding profiles 1998 
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Beliggenheten av staker, tetthets prøve og sonderingsprofiler på Langfjordjøkelen i 1998. 

Location of stakes, pit and sounding profiles at Langfjordjøkelen in 1998. 
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Resultater 

Massebalansen er beregnet etter den tradisjonelle metoden (traditional method). Med 

denne metoden er det breens balanse mellom to sommeroverflater som blir beregnet. 
Beregningene er basert på kartgrunnlag fra 1994. 

Vinter balanse 

Beregning av vinterbalansen er basert på punktmålingene av snødybden (staker, 

sonderinger og kjerneboringer) og på måling av snøens egenvekt ett sted på breen. Ut 

fra de målte verdiene av snØens tetthet er det modellert et tetthetsprofil av hele 

snøpakken. Det er gjort ved at det først er etablert en trendlinje (logaritmisk) som best 
mulig beskriver de målte verdiene. Ut fra denne trendlinjen er middeltettheten 

beregnet for hver 5 cm i hele snøpakken. Til slutt er tilsvarende vannverdi beregnet 

som et produkt av snødybde og middeltetthet. Dette er vist i figur 16-3. 
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Figur 16-3 

Forholdet mellom målte verdier av 
snøens tetthet og dybden er beskrevet 
med en logaritmisk trendlinje (stiplet). 
MIddeltettheten for snøpakken I ethvert 
dybdenivå I profilet er uttrykt med den 
svarte heltrukne linjen. På samme måte 
beskrives vannverdien (på 
sekundæraksen til høyre) I hele 
snøpakken med den grå linjen. 

The connectlon between measured 
values of the snow denslty and the depth 
Is descrlbed by a logarlthmlc trend line 
(dotted line). The mean denslty for the 
snow pack In every level of the depth 
profile Is expressed by the black solid 
line. The water equlvalent values of the 
entire snow pack are described by the 
same way (secondary axls) with the grev 
line. 

Beregninger av vinterbalansen er utført på to måter. Først er alle punktmålingene 

(vannverdier) plottet i et diagram. Ut fra en visuell bedømming er kurven trukket, og 

en middelverdi for hver 50. høydemeter er funnet. Resultatet fra disse beregningene 

er vist i tabell 16-1 og i figur 16-5. Beregningene gir en vinterbalanse på 1,8 ±0,2 m 

vannekvivalenter eller 7 mill. m3 vann. Vinterbalansen er også beregnet ved hjelp av 

digital terrengmodell, der verdier for hver celle i et rutenett på 100 x 100 meter er 

beregnet og summert. Denne metoden gir også en vinterbalanse på 1,8 m 

vannekvivalenter. Dette er den minste vinterbalansen som er målt på 

Langfjordjøkelen siden målingene startet i 1989. 

Et snøfordelingskart eller akkumulasjonskart som illustrerer snøfordelingen angitt i 
meter vannekvivalenter, er vist i figur 16-4. 
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Figur 16-4 

Akkumulasjonskart for Langfjordjøkelen 1998. Det ble målt snødybder fra 1 m nederst på bretunga 
til drøyt 5 m i områdene over 900 moh. 

Accumulation map of Langfjordjøkelen 1998. Snow depths varied from 1 m on the tongue to more 
than 5 m i the upper parts above 900 m a.s.l. 

Sommerbalanse 

Den varme sommeren i Nord-Norge fØrte til mye smelting på breene. Sommer
balansen kunne måles og beregnes direkte på stake 10. For stake 20, 30 og 40 er 

smeltingen i perioden fra 3. juni til 27. juli bestemt ved en teoretisk tilbakeberegning 

av stakehøyder under akkumulasjonsmålingene i juni. Beregningene er basert på de 

kjerneboringer og sonderinger som ble gjort på tilnærmet samme sted som stakene er 
plassert. For perioden fra 27. juli til 1. oktober er smeltingen målt direkte på stakene. 

På dette grunnlaget er sommerbalansen beregnet til 3,2 ±O,4 m vannekvivalenter eller 
12 mill. m3 vann. Siden målingene startet i 1989, er det bare i 1997 (-3,3 m) at det er 

målt en større sommerbalanse på Langfjordjøkelen. 

Nettobalanse 

Med en beskjeden vinterbalanse og en relativt stor sommerbalanse, ble resultatet for 

LangfjordjØkelen i 1998 et underskudd på 1,4 ±O,4 m vannekvivalenter. Det tilsvarer 

et volumtap på 5 mill. m3 vann. Det er det desidert største underskuddet som er målt i 

måleperioden. All snØ fra sist vinter var smeltet. Likevektslinjen lå dermed over 

breens høyeste punkt som er 1050 moh. 
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Mass balanee Langfjordjøkelen1997/98 - traditional method 

Winter balanee Summer balance Net balance 
Measured Jun 3 1998 Measured 0C11 1998 Summer surfaces 1997 - 1996 

Altitude Area Specific Volume Specific Volume Specific Voluma 
(ma.s.l.) (km2) (mw.eq.) (106 m") (mw.eq.) (106 ma) (mw.eq.) (106 m") 

1000 - 1050 0,55 2,05 1,13 -2,65 -1,45 -0,60 -0,33 

900 - 1000 0,81 2,15 1,73 -2,55 -2,05 -0,40 -0,32 

800 - 900 0,61 2,10 1,27 -2,75 -1,67 -0,65 -0,39 

700 - 800 0,56 1,95 1,09 -3,25 -1,82 -1,30 -0,73 

600 - 700 0,39 1,60 0,63 -3,80 -1,50 -2,20 -0,87 

500 - 600 0,35 1,25 0,44 -4,25 -1,48 -3,00 -1,04 

400 - 500 0,25 0,90 0,23 -4,65 -1,18 -3,75 -0,95 

280 - 400 0,14 0,45 0,06 -5,00 -0,68 -4,55 -0,62 

280 - 1050 3,65 1,80 6,6 -3,24 -11,8 -1,44 -5,3 

Total mass balanee for 1997/98 

Winter bai. Summer bai. Net bal. 

Volume (106 m3)1 6,6 -11,8 -5,3 
Specific (m w.eqv')L._..:.1.:.;,8:.;O~--.l.._...:-3:.l,=2:...:4_-,--_-1.:.l,:..:44~-J 

Tabell 16-1 

Vinter-, sommer- og nettobalanse for Langfjordjøkelen 1998. 

Winter, summer and net balanee for Langfjordjøkelen 1998_ 

Langfjordjøkelen 1998 - speeifie balanee, lradilionai melhod ~ordjøkelen 1998 - wlume balanee, traditional method 
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Figur 16-5 

Massebalansediagram for Langfjordjøkelen 1998 som viser kurver for spesifikke verdier til venstre 
og volumverdier til høyre_ Sommerbalansen målt og beregnet på hver stake er vist som punkter. 
Likevektslinjens høyde ligger over toppen av breen. 

Mass balanee diagram for Langfjordjøkelen 1998 showing spcific balanee to the left and volume 
balanee to the right. Summer balanee calculated for each stake are shown as dots. The equilibrium 
line altitude lies above the glaeier summit. 
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16.2 Sammendrag av NVE Dokument 2/99 
NVE rapport 2/99 (KjølImoen, 1999) omhandler breundersøkelser på 

Langfjordjøkelen i perioden 1966-98. Dette kapittelet inneholder et utdrag av denne 
rapporten. 

Nettobalanse 1966-94 

Datagrunnlag og metode 

På grunnlag av vertikale flybilder fra 11. juli 1966 (NLF 1800) og 1. august 1994 
(Fotonor 95168) ble det konstruert nye kart som dekker hele Langfjordjøkelen. For å 

beregne volumendringene på breen i perioden 1966-94 ble de digitale kartdataene 
sammenlignet. 

Databearbeidelse og beregninger ble gjort med digitale programsystemer. 

Beregningene ble utført både for hele breen og for den østlige utløperen hvor de 

årlige massebalansemålingene utføres (figur 16-1). Arealfordelingen ble beregnet 

med 100m høydeintervaller for begge årene. Høydedataene ble konstruert som 

høydekurver og deretter konvertert til digitale terrengmodeller. Terrengmodellene ble 

sammenlignet og en ny terrengmodell (differansemodell) ble så generert. Ved å anta 
at tettheten i et dybdeprofil er uendret fra 1966 til 1994, kunne volumendringen 

beregnes ved å multiplisere verdiene i differansemodellen med tettheten til is, 0,9 

g/em3• 

Resultater 

Arealet av hele Langfjordjøkelen har minket fra 9,8 km2 i 1966 til 8,4 km2 i 1994. 

Tilsvarende er arealet på den østlige delen redusert fra 4,3 km2 til 3,7 km2. De største 
arealendringene har skjedd i høydeintervallene 600-700 moh., og 900-1000 moh. 

Beregningene for hele Langfjordjøkelen viser at breens volum i perioden fra Il. juli 

1966 til l. august 1994 er redusert med 123 mill. m3 vann. Jevnt fordelt over hele 

breens areal tilsvarer dette et vannlag på 12Y2 meter. Beregningene for den østlige 

delen viser et volumtap på 83 mill. m3 vann eller 19 m vannekvivalenter. Det er kun 

på mindre områder i de øverste partiene at breen har økt i tykkelse. Breflaten har 
sunket på 96 % av hele arealet. 

Nyberegning av massebalansen for 1989-93 og 1996 

Da målingene startet på Langfjordjøkelen i 1989 ble beregningene gjort med 

kartgrunnlag fra 1966. Det nye kartet fra 1994 viste store endringer i breens 

utbredelse og høyde-arealfordeling. Det ble derfor nødvendig å beregne 

massebalansen for årene 1989-93 og 1996 på nytt, basert på kartgrunnlaget fra 1994. 

Tabell 16-2 og figur 16-6 viser en komplett oppstilling av vinter- sommer og 

nettobalansen for Langfjordjøkelen i perioden 1989-98. 
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Estimering av massebalansen for 1994 og 1995 

11994 og 1995 ble det ikke utført massebalansemålinger på Langfjordjøkelen. Et 

estimat for vinter- og sommerbalansen basert på meteorologiske observasjoner er 

gjort for å komplettere måleserien. Vinterbalansen er estimert ved å sammenligne 

snØakkumulasjonskartene fra Meteorologisk Institutt (DNMD med den målte 

balansen. Sommerbalansen er estimert ved å sammenligne dØgnmiddeltemperaturen i 

sesongen fra 1. juni til og med 30. September. Sammenligningsgrunnlaget var årene 

1989-93 og 1996-98. Resultatene er vist i tabell 16-2. 
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2.40 -2.96 -0.56 -0.56 8.8 -10.8 -2.0 
2.74 -3.06 -0.32 -0.88 10.0 -11.2 -1.2 

2.31 -2.31 0.00 -0.88 8.5 -8.5 0.0 

2.68 -2.49 0.19 -0.69 9.8 -9.1 0.7 

2.55 -2.35 0.20 -0.49 9.3 -8.6 0.7 

1.6 -1.9 -0.3 -0.79 5.8 -6.9 -1.1 

2.2 -1.3 0.9 0.11 8.0 -4.7 3.3 

2.25 -2.23 0.02 0.13 8.2 -8.1 0.1 

2.65 -3.34 -0.69 -0.56 9.7 -12.2 -2.5 

1.80 -3.24 -1.44 -2.00 6.6 -11.8 -5.3 

2.32 -2.52 -0.20 8.5 -9.2 -0.7 

Tabell 16-2 

Vinter-, sommer- og nettobalansen på Langfjordjøkelen i perioden 1989-98. Tallene for 1994 og 1995 
er estimerte verdier. 

Winter, summer and net balance for Langfjordjøkelen during the perlod 1989-98. Values for 1994 
and 1995 are estimated. 
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Figur 16-6 

Vinter-, sommer- og neHobalansen på Langfjordjøkelen I perioden 1989-98. Akkumulert underskudd 
i måleperioden er 2 m vannekvivalenter. Balansetallene for 1994 og 1995 er estimerte verdier. 

Winter, summer and net balance for Langfjordjøkelen during the period 1989-98. The accumulated 
deficit in the period is 2 m water equlvalents. The mass balance for 1994 and 1995 was estimated. 
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Frontmålinger 

Årlige målinger av brefrontens posisjon er ikke utført på Langfjordjøkelen tidligere. 

Sommeren 1998 ble det igangsatt enkle målinger der avstanden fra avmerkede 
fastpunkter til brefronten måles med målebånd hver sommer og hØst. Målingene i 

1998 viste at breen smeltet tilbake ca 20 m i perioden mellom 27. juli og 1. oktober. 

Lufttemperatur 

En målestasjon for måling av lufttemperatur ble montert og satt i drift i august 1997. 

Målestasjonen er plassert ved breelva mellom brefronten og Andrevann (figur 16-1) 
og ligger ca 270 moh. Data fra målingene i "ablasjonssesongen", som er definert fra 

1. juni til og med 30. september, er presentert i tabell 16-3. Verdiene er sammenlignet 

med målinger fra værstasjonen Loppa (10 moh.), som ligger ca 25 km nord for 

LangfjordjØkelen. 

Daily mean values 

Air temperature Langfjordjøkelen (0C) 

Air temperature Loppa (0C) 

Tabell 16-3 

l lune - 30 September 

Døgnmiddeltemperatur ved Langfjordjøkelen (ca 270 moh.) og Loppa (10 moh.) i ablasjons
sesongen 1. juni - 30. september 1998. 

Daily mean temperature at Langfjordjøkelen (ca. 270 m a.s.l.) and Loppa (10 m a.s.l.) in the ablation 
season 1 June - 30 September 1998. 

16.3 English summary 
LangfjordjØkelen (70olO'N, 21 °45'E) is a plateau glacier located at the border 

between Troms and Finnmark counties, about 60 km north-west of Alta in northern 

Norway. Its area is 8.4 km2, but only 3.7 km2 drains eastward to Andrevann 
(Fig. 16-1). The annual mass balance measurements have been made at this east

facing part of the glacier. It is ranging from 280 to 1050 m a.s.l. The studies at 

Langfjordjøkelen started in 1989 and inc1ude mass balance measurements, front 

position changes and daily mean air temperature. The calcu1ations are based on map 

from 1994. 

Mass balanee 1998 

Field work 

The accumulation was measured on 3 June. Usually, the stakes are not extended 

during the winter season. However, one stake (10) survived the winter and gave 
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additional information in addition to 75 snow depth soundings. Snow density was 

measured at stake position 30 (ca. 900 m a.s.l.). The snow depth varied from about 

l m at the tongue to more than 5 m in the upper parts. Ablation measurements was 

performed on l October. Net balance could be directly measured on three stakes. 

There was no snow remaining from last winter, but about Yl m of fresh snow had 
fallen. 

Resu/ts 

Winter balance was 1.8 m w .eqv. which is the lowest measured winter balance since 

the observations started in 1989. A varm summer caused a great summer balance 

amounting to 3.2 m w.eqv. The net balance, hence, was -1.4 m w.eqv, which is the 

greatest deficit in the period 1989-98. The results are shown in Table 16-1 and Figure 
16-5. 

Abstract from the NVE Document 2/99 

Net ba/ance 1966-94 

The volurne change between Il July 1966 and l August 1994 has been calculated by 

map comparison. The calculations were made both for the entire glacier and for the 

east-facing part only. The area had decreased from 9.8 km2 in 1966 to 8.4 km2 in 

1994 for the entire glacier, and from 4.3 km2 to 3.7 km2 for the east-facing part. The 

calculations showa decrease in volurne of the entire glacier amounting to 123 mill. 
m3 water or 12Y2 m w.eqv. Corresponding values for the east-facing part are a deficit 
of 83 mill. m3 water or 19 m w.eqv. 

New ca/cu/ation of mass ba/ance for 1989-93 and 1996 

From 1989 to 1996 the mass balance calculations were based on the map from 1966. 
The map from 1994 showed great changes in extension and height-area distribution 

compared with the map from 1966. Thus, it proved necessary to recalculate the mass 

balance for the period 1989-93 and for 1996 based upon the map from 1994. The 
results are shown in Table 16-2 and Figure 16-6. 

Estimation of mass ba/ance for 1994 and 1995 

In 1994 and 1995, no mass balance measurements were performed. An estimate of 

winter and summer balance based on meteorological observations from The 

Norwegian Meteorological Institute (DNMI) were made for these two years. Winter 

balance was estimated by comparisons with snow accumulation maps, and summer 

balance was compared with the mean temperature in the "ablation season" . The 
resuIts are shown in Table 16-2. 

Front position 

Annual front position measurements were not performed until the summer of 1998. 

Simple measurements were then started. The snout melted back ca. 20 m from 27 July 

to l October. 
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Air temperature 

A meteorological station measuring air temperature is located by the river between 

the glaeier front and Andrevann (Fig. 16-1). Data from the measurements in the 

"ablation season" is presented in Table 16-3. The values are compared with 

observations from the weather station Loppa (DNMI) located ca. 25 km north of 

Langfjordjøkelen. 
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17 Frontposisjonendringar 
(Hallgeir Elvehøy) 

Endringar i breane sin frontposisjon gir indikasjonar på korleis breane sitt volum 

endrar seg over tid og supplerer såleis massebalansemålingane. Årlege 

frontposisjonmålingar har vore gjort i Norge sidan 1899 (Rekstad, 1902 og 1904; Hoel 

& Werenskiold, 1962). Ein oversikt over frontposisjonmålingar fram til 1995 er gitt i 

Elvehøy et al. (1997), medan resultat for 1996 og 1997 er omtalt i Kjøllmoen (1998). 

Historikk og metodar er omtala i Elvehøy et al.. (1997) og Kjøllmoen (1998). 

17.1 Resultater 
I 1998 vart frontposisjonendringar målt ved 21 brear. Dei fleste av des se breane ligg i 

Sør-Norge, medan berre ein ligg i Nordland. For å utvide dekninga vart det i 1998 sett 

ut nye merker ved tre brear i Lyngen i Troms og ved den austlege utløparen frå 

Langfjordjøkelen i vest-Finnmark. Resultat for 1998 og nokre korreksjonar for 1997 

er gitt i tabell 17-1. Resultata for 1998 vert nærare omtala her. 

Ved Jostedalsbreen vart frontposisjonendringar målt ved 9 brearmar. Av disse er 5 

brear i framgang medan 4 brear må seiast å vere i stillstand (±5 meter). Ein 

korrigering av resultata for Briksdalsbreen viser at framstøytet der stoppa opp i 1996, 

og at brefronten sidan då har vore noke lunde stabil. Breen har då rykkja fram 520 

meter sidan 1951 og 390 meter sidan 1986. A v dei målte breane er det no 

Nigardsbreen og Fåbergstøisbreen som rykkjer mest fram. Disse har gått fram med 

214 m sidan 1986 for Nigardsbreen og 140 m sidan 1992 for Fåbergstøisbreen. 

Ved Folgefonna vart målingane gjort ved tre brearmar som alle har gått litt fram. 

To brearmar frå Hardangerjøkulen er målt. Den nordvendte Midtdalsbreen har vore 

stabil sidan hausten 1997, medan Rembesdalskåkje har gått fram 24 meter sidan 

hausten 1995. 

I Jotunheimen har to brear gått litt fram, tre brear har gått litt tilbake, medan ein bre er 

stabil. Sidan breane i Jotunheimen er små dalbrear vil ikkje årlege endringar vere så 

store som ved utløparane frå platåbreane. 

Ved Svartisen vert det berre målt ved Engabreen som har hatt ein framgang på 33 

meter og står ved rota av deltaet ut i Engabrevatnet. Engabreen har gått fram om lag 

200 meter sidan hausten 1991 og er no like langt framme som rundt 1950. Til 

forskjell frå den gongen er no brefronten brei og høg, og kan dermed rykkje 

ytterlegare fram dei neste åra. 

17.2 English summary 
Annual measurements of glacier front variations started in around the turn of this 

century at Jostedalsbreen, Folgefonna, Svartisen and in Jotunheimen (Rekstad, 1902 

& 1904; Hoel & Werenskiold, 1962). Elvehøy et al. (1997) and Kjøllmoen (1998) 
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Area 

gives results up to 1997. In 1998 front position change has been measured at 21 

glaeiers (Tab. 17-1). Twenty ofthese glaeiers are located in southern Norway, and 

only one, Engabreen, in northern Norway. To extend the coverage in northern 
Norway, measurements have been initiated at tree glaeiers on the Lyngen Peninsula in 

Troms and at one glaeier in western Finnmark. 

At Jostedalsbreen, five of the measured glaeiers advanced during 1998 while four 

glaeiers were in a more or less steady state (±5 m). At Briksdalsbreen, the advanee 

culiminated in 1996 after having advanced 520 m since 1951 and 390 metres since 

1986. The former lake Briksdalsvatnet is at present covered by the glaeier. 
Nigardsbreen and FåbergstøIsbreen is the most advancing glaeiers at present (23 m1a), 

and they have advanced 214 m (sinee 1986) and 140 m (sinee 1992), respectively. 

At Folgefonna, the tree measured outlet glaeiers advanced slightly in 1998. 

At Hardangerjøkulen, the north-facing Midtdalsbreen has been stable while the south
west-facing Rembesdalskåkje has advanced 24 metres since 1995. 

In Jotunheimen, where the glaeiers are small valley glaeiers, two glaeiers have 

advanced slightly, one is stable, and three glaeiers have retreated slightly. 

At Svartisen, Engabreen advanced 33 metres. Since 1991 the glaeier has advanced 
approximately 200 metres. 

Glaeier Front Comments Observer 
position 

change (m) 
Austerdalsbreen 5 NVE 
Bergsetbreen I NVE 
Brenndalsbreen 10,5 S.Winkler, UiB 

Briksdalsbreen -3 1997 COff. to -2 NVE 
JOSTEDALSBREEN Bødalsbreen 9 S.Winkler, UiB 

Fåbergstøisbreen 23 NVE 
Kjenndalsbreen -4 S.Winkler, UiB 

Nigardsbreen 23 1997 COff. to 19 NVE 

Stegholtbreen 9 NVE 

Bondhusbrea 14 1997 COff. to-43 Statkraft SF 

FOLGEFONNA Botnabrea 10 Since 1996 Statkraft SF 

Buerbreen 4,5 NVE 

HARDANGERJØKULEN Midtdalsbreen -I A.Nesje, UiB 

Rembesdalskåkje 24 Since 1995 Statkraft SF 

Bøverbreen 1,5 S.Winkler, UiB 

JOTUNHEIMEN Hellstugubreen -9 NVE 

Leirbreen -10 NVE 

Storbreen -7 NVE 
StOIjuvbreen 6,5 S.winkler, UiB 

Styggedalsbreen 8 NVE 

SVARTISEN Engabreen 33 NVE 

Tabell 17-1 

Frontposisjonendringar målt i 1998 ved norske brearmar. 

Front position change at Norwegian glaeiers in 1998. 
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Vedlegg 8 
I perioden 1949-98 er det utfØrt massebalansemålinger på til sammen 36 norske breer. I det 

fØlgende er det gitt en oversikt over disse målingene. Tabellen viser noen karakteristiske 

data for de enkelte breene. En tabell som viser resultater fra målingene på Tretten-null-to 

breen i 1985-86 er også tatt med. Denne tabellen var utelatt fra samletabellen i vedlegg B i 

NVE Rapport 20 1998. 
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