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1 Status på Årungen nå

Figur 1: Istykkelse 15. april

Per tirsdag 17. april er status at det ligger is på store deler av Årungen. Det er en åpen råk
i området ved sørenden av bryggene, som skyldes at store mengder smeltevann (anslagsvis 0.5
m3/sek i disse dager) føres ut med Syverudbekken. På resten av Årungen ligger det tykk is (ca.
20 cm, målt på ettermiddagen 15.april). Isen viser tegn til begynnende nedbryting i den øverste
tredjedelen, mens de nederste to tredjedeler er stålis (se fig.1 )

2 Prognose for isløsning
Prognosen bygger i hovedsak på 2 kilder, i tillegg til en generell magefølelsevurdering:
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a) Smeltetid i 2009
Sist Årungregattaen ble avlyst, i 2009, var det stor åpen råk og en istykkelse på ca 10 cm fire
dager før isen gikk. Vi har sett på temperaturstatistikk for perioden, og sammenlignet med
værmeldingen for de neste dagene (se figur 2 ). Vi vurderer det som at vi minst har to dager
igjen før situasjonen er sammenlignbar som den i 2009, og på bakgrunn av dette er tidligste
tidspunkt for isløsning mandag 23. april, selv om temperaturen i år er meldt noe høyere.

Figur 2: Temperatur frem mot isløsning 2009

b) Sammenhengen med isløsning på Tunevannet
Anekdotiske bevis tilsier at Tunevannet de aller fleste år er isfritt én uke før Årungen. Per i dag
er isen på Tunevannet i ferd med å sprekke opp, og kilder i Sarpsborg Roklubb antar at isen vil
være borte i morgen eller torsdag. Om sammenhengen holder i år, tilsier dette isløsning rundt
onsdag 25. april.

Konklusjon
På bakgrunn av dette, vurderer vi det som overveiende sannsynlig at isgang på Årungen først
skjer tidlig i uke 17, altså ikke tidsnok til at utlegging av baner kan skje helgen 21.-22. april.

3 Vedlegg
For flere bilder av isen på Årungen i dag 17. april, og 18. april 2009 se vedlegg
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Vedlegg: 

 

Isen på Årungen, 18. april 2009 

 

Isen på Årungen i dag, 17. april 2009 



 

Isen på Årungen i dag, 17.april 2018 

 

Isen på Årungen i dag, 17.april 2018 
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