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I 

Sammendrag 

Nøyaktig beregning av romlig lokal snøfordeling i høyfjellet gir en betydelig samfunnsgevinst 

og er av spesiell interesse for vannkraftproduksjon, flom- og skredvarsling. Det stiller krav til 

utvikling av nye forbedrede måleteknikker, og i oppgaven undersøkes potensialet til 

differensiell GNSS som måleteknikk for romlig lokal snøfordeling i høyfjellet.  

Studieområdet er lagt til Finse, og fem målekampanjer i løpet av vintrene 2014/15 og 2015/16 

med ski og pulk har resultert i en høyoppløselig måleserie av den romlige snøfordelingen. 

Med noen få unntak har måleteknikken fungert uproblematisk, og den anbefales til videre 

bruk. Snødyp er beregnet ved høydedifferansen mellom posisjonsmålinger av snøoverflaten 

og en digital terrengmodell.  

Terrengmodellen har en oppløsning på 20 cm, og er nedskalert til flere terrengmodeller med 

lavere oppløsning. Ulike interpolasjonsavstander for snødyp er benyttet til å beregne 

snøfordeling for hver av terrengmodellene. Analyse av endring i snøfordeling som en 

kombinert effekt av varierende terrengmodelloppløsning og interpolasjonsavstand har gitt 

nyttige resultat. Analysen viser at resultatet av den beregnede snøfordelingen gjennomgår en 

ubetydelig endring ved brukt av 10 m istedenfor 20 cm terrengmodelloppløsning. I 

utgangspunktet tillater det bruk av en gratis 10 m terrengmodell fra Kartverket, men det 

krever også at kvaliteten til terrengmodellen undersøkes nærmere. 

En terrenganalyse av studieområdet er grunnlag for undersøkelse av den statistiske 

sammenhengen mellom terrengvariabler og snøfordelingen. De tre mest signifikante 

terrengvariablene (Winstral variabelen Sx, helningsretning og profil krumning) for 10 m og 

100 m terrengmodelloppløsning er benyttet til å lage en multippel lineær regresjonsmodell 

(R
2
=0,42). Regresjonsmodellen er videre brukt til å modellere snøfordelingen i hele 

studieområdet, og modellresultatet er sammenlignet med observasjoner. Områder hvor det er 

størst erosjon og akkumulasjon av snø gjenskapes tilfredsstillende. Imidlertid overestimerer 

modellen lave verdier og underestimerer høye verdier av observert snødyp. Ved bruk av 

snøfordelingsindeks som responsvariabel kan modellen også benyttes til å representere 

variasjonen i snøfordelingen gjennom vintersesongen. 

 



 

II 



 

I 

Forord 

Denne masteroppgaven er et resultat av et års arbeid som student ved Institutt for geofag ved 

Universitetet i Oslo. Tusen takk til medveileder Kjersti Gisnås som lokket meg til å velge 

akkurat dette masterprosjektet med lykkeord om vinterfjellet, hvite vidder, avblåste topper og 

mange lange dager med ski på beina. Ikke bare har du vært en utrolig sterk resurs i felt, men 

du har under hele prosessen gitt meg verdifulle innspill til hvordan prosjektet kan 

gjennomføres.  

Thomas Vikhamar Schuler har vært min hovedveileder. Jeg er svært takknemlig for lange 

veiledningstimer som ofte har endt med skiprat. Du har imponert med din evne til å sette deg 

raskt inn i mine Matlab-skript som jeg til tider trodde var kryptisk for alle andre enn meg selv. 

Medveileder Trond Eiken har gitt meg essensiell opplæring i differensiell GNSS. Han har 

alltid et fornuftig svar til hvordan utfordringer kan håndteres i felt. Du fortjener en ekstra stor 

takk for å ha produsert en state-of-the-art terrengmodell av studieområdet. Uten 

terrengmodellen hadde oppgaven ikke blitt i nærheten av så spennende som den er nå.  

Videre vil jeg takke Høyskolen i Sogn og Fjordane for tre uforglemmelige studieår i 

fantastiske naturomgivelser. En spesiell takk til Stein Bondevik for ditt glødende engasjement 

og store inspirasjon til ustoppelig kunnskapslyst. 

Alle turvenner, spesielt Kristian, Christian, Gaute, Gjermund, Eilif, Torbjørn og Torgeir kan 

ikke forbli unevnt. Sammen har vi opplevd flate, bratte, vertikale og høyreiste eksempler på 

utsøkt geologi både i Norge og i utlandet. Det har tilført meg en jevn og dypt forankret 

motivasjon igjennom studietiden. En tilværelse uten dere og våre eventyr tørr jeg ikke å 

forestille meg.  

Den trofaste studiekameraten, turvennen, feltassistenten og kompis Gaute Brunstad Øyehaug 

fortjener en spesiell stor takk for sitt samarbeid gjennom 5 års studier. Studietiden hadde aldri 

blitt den samme uten deg! 

Flere har bidratt til å utføre målingene på Finse. Dere har fryst, svettet, slitt og smilt for å gi 

meg data som er grunnlaget for hele oppgaven. En stor takk til Gaute, Kjersti, Kristine A., 

Kristine J. og medstudenter på kurset GEO4130. 
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Sist men ikke minst, takk til mor, far og Line for all støtten gjennom studietiden. Og 

selvfølgelig skal ikke Benedicte glemmes, jeg er spesielt takknemlig for støtten under 

innspurten!  
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1 

1 Introduksjon 

1.1 Dagens behov for snømålinger 

Omtrent en tredjedel av den årlige nedbøren faller som snø i Norge (NVE, 2015), og i 

perioder av vinteren kan snødekket strekke seg over hele landet. Direkte eller indirekte er 

snø en del av vårt daglige liv, selv i byene og om sommeren. Om vinteren akkumuleres store 

mengder snø i høyfjellet, og utover våren og sommeren renner smeltevann fra høyfjellet ned 

mot havet. På veien beveger vannet seg gjennom utallige små og store innsjøer, 

grunnvannsmagasin, bekker og elver. Flere steder utnyttes smeltevannet til å drive turbiner 

som produserer fornybar energi, som videre fraktes til byene.  

I Norge er midlere vannkraftproduksjon beregnet til 131,4 TWh, noe som i 2013 tilsvarte 55 

% av netto innenlands energibruk (OED, 2015). Bruttoproduktet til kraftforsyningen var i 

2007 omtrent 46 milliarder kroner, og utgjorde dermed 3,1 % av bruttonasjonalproduktet til 

fastlands-Norge (LVK, 2016). For norsk kraftproduksjon som i stor grad er avhengig av 

smeltevann, er det lett å forstå at detaljert kunnskap om snømengde gjennom vinteren er av 

stor betydning. 

I høyfjellet vil snødyp variere med den lokale topografien til landskapet (Elder et al., 1991). 

Lokal snøfordeling representerer denne romlige variasjonen i snødyp, og det er essensielt å 

kjenne den lokale snøfordelingen for å utføre nøyaktige beregninger av snømengden i et 

område. Forbedring av måleteknikker og modeller av den romlig lokale snøfordelingen vil 

derfor være av betydelig verdi for planlegging av vannkraftproduksjon.    

Smeltevann kan også forårsake flom på grunn av raske væromslag og på grunn av 

feilberegnet snømengde i høyfjellet.  Ved presis måling av snøfordelingen kan den brukes til 

å validere og kalibrere hydrologiske avrenningsmodeller (DeBeer and Pomeroy, 2010) som 

igjen kan brukes til å varsle fare for storflom (WMO, 2011). I slike tilfeller kan storflom 

unngås ved å redusere vannmengden i regulerte vassdrag (Schultz, 2002).  

I andre tilfeller hender det at snøen ikke blir liggende lenge nok til at den omdannes til 

smeltevann før den forlater fjellsiden. De drivende kreftene overvinner de stabiliserende, og 

snømassene glir nedover som skred, gjerne i høy hastighet. Når et skred har utløp mot 

infrastruktur, kan konsekvensene bli svært alvorlige. I perioden 2000-2009 ble det i 
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gjennomsnitt rapportert om ca 300 årlige snø- og sørpeskred på norske veger (Bjordal and 

Helle, 2011). I tillegg til skader på veg ble hele eller deler av vegbanen stengt ved ca. 75 % 

av disse skredhendelsene (Bjordal and Helle, 2011). Stengninger av vegbanen, og spesielt 

når de er uforutsette er kostbart for samfunnet. Forøvrig er det i løpet av de siste 150 årene 

estimert at omlag 1550 mennesker har omkommet i snøskred (NGI, 2015).  

Ved kunnskap om snøfordelingen i skredutsatt terreng som truer veg og annen infrastruktur 

kan den brukes til kunstig utløsning av skred før det akkumuleres tilstrekkelig med snø for at 

skred utløses naturlig (Farestveit and Skutlaberg, 2013).  Kunnskap om snøfordeling kan 

også brukes til å kartlegge utbredelsen av permafrost (Gisnås et al., 2014), klimaendringer 

(Solomon, 2007), plante- (Keller et al., 2005) og dyreliv (Halpin and Bissonette, 1988, 

Schumacher and Leinaas, 2005). I tillegg kan kunnskap om snøfordeling brukes til 

planlegging av drikkevannsforsyning (NVE, 2015). 

Det er også viktig å påpeke at målinger av snøfordelingen kan brukes til validering og 

kalibrering av snøfordelingsmodeller som beregner snøfordelingen i et område som er større 

enn det man selv har kapasitet til å måle (Melvold and Skaugen, 2013). Til å beregne 

snøfordelingen i regional skala er det vanlig å benytte modeller som f.eks. SeNorge som 

bygger på romlig interpolasjon av punktobserverte værdata fra nærliggende målestasjoner 

samt værprognoser (Engeset, 2010). SeNorge simulerer snøfordelingen med 1 km
2
 

gridceller, og har vist seg å gi akseptable estimat for denne oppløsningen (Melvold and 

Skaugen, 2013). Melvold og Skaugen (2013) viser videre hvordan de lokale variasjonen i 

snøfordelingen jevnes ut når gridcellestørrelsen økes trinnvis fra 2m
2
-1km

2
, og for 1km

2
 

oppløsning er alle lokale variasjoner totalt utjevnet.  

Dessverre er det noe mer komplisert å beregne den romlige snøfordelingen i høyfjellet i lokal 

skala (<1 km
2
). Den romlige variasjonen av snømengde er stor fordi vind bidrar sterkt til 

redistribusjon av snø med hensyn til den lokale topografien (Elder et al., 1991), (Winstral et 

al., 2002). 

Modeller for snøfordelingen på lokal er under utvikling, men forbedringspotensialet er 

fremdeles stort når resultatene sammenlignes med feltobservasjoner (Durand et al., 2005).  

Den store variasjonen i snøfordelingen påvirker også vanntilførselen til underlaget, og gjør 

det utfordrende å modellere avrenningen til smeltevannet (DeWalle and Rango, 2008). Det 

er derfor nødvendig med flere høyoppløselige måleserier for å kalibrere og videreutvikle 
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modeller for romlig snøfordeling i lokal skala. Det betyr at det samtidig vil være interesse for 

utvikling av mer effektive og økonomiske måleteknikker for romlig snøfordeling til å samle 

inn disse høyoppløselige måleseriene.   

1.2 Tidligere bruk av differensiell GNSS til snømåling 

Kinematisk differensiell GNSS ble allerede i 1991 benyttet av Eiken og Hagen til måling av 

geometriske endringer av breer på Svalbard (Eiken et al., 1996). Differensiell GNSS har 

siden blitt hyppig brukt til å måle overflateendringer og massebalanse til breer (Gao and Liu, 

2001, Kumar et al., 2007).  

Derimot har differensiell GNSS vært lite brukt til å måle snøoverflaten for å beregne 

snøfordeling i terrenget. Denne teknikken kunne fått sitt gjennombrudd i 1999. Da brukte 

Elder et al. kinematisk differensiell GNSS montert på en snøskuter til å måle snøoverflaten i 

en skibakke (Elder et al., 1999). De ønsket å bestemme snødypet ved å beregne differansen 

mellom overflatemålingene og en terrengmodell (DTM) av den snøfrie skibakken. I mangel 

av en tilstrekkelig høyoppløselig DTM kunne de ikke beregne snødypet, og istedenfor 

studerte de feilene i instrumentene og måleteknikken. Allikevel ble konklusjonen at 

prinsippene for måleteknikken var velegnet. Siden den gang har denne teknikken vært i lite 

bruk til måling av snøfordeling, og med dagens tilgang til høyoppløselige terrengmodeller og 

dataprosesseringsverktøy er det igjen på tide å undersøke potensialet til denne 

måleteknikken. 

1.3 Målsetninger 

Denne masteroppgaven har som hovedmål å undersøke potensialet til kinematisk 

differensiell GNSS for måling av romlig snøfordeling på lokal skala i høyfjellet. Studiet vil 

ha fokus på hvordan datainnsamlingen og etterbehandling kan utføres mest effektivt og 

samtidig gi en troverdig og akseptabel representasjon av den reelle snøfordelingen som 

finnes i terrenget. Sentrale delmål vil være svar på følgende spørsmål: 

1) Hvordan utføres målingene (mest effektivt) i felt? 

2) Hvordan brukes posisjonsmålingene til beregning av snøfordelingen? 



Introduksjon 

4 

3) Hvilken presisjon har måleteknikken og hvilke feilkilder finnes? 

4) Hvilke krav stilles til terrengmodellens oppløsning? 

5) Hvordan påvirker interpolasjonsavstand representasjonen av snøfordelingen? 

Resultatet av målingene og etterprosesseringen vil være en høyoppløselig dataserie av 

snøfordelingen på lokal skala. Dermed vil det være interessant å benytte dataserien til å 

studere den romlige snøfordelingen i terrenget, og det vil videre bli forsøkt å besvare 

følgende spørsmål: 

6) Hvilket av måleprofilene i studieområdet gir den mest reelle representasjonen av 

snøfordelingen i hele studieområdet?  

7) Kan terrengvariabler benyttes til å estimere forventet snøfordeling i feltområdet? 

Hvilke variable bør i så fall inkluderes i en slik analyse? 

Det første delmålet skal løses med testing av måleoppsett og erfaring i felt. Studieområdet 

vil bli lagt til Vetle Hansbunuten, et høydedrag i nærheten av Finse Alpine 

Forskningsstasjon. Det vil være nødvendig med et robust måleoppsett som passer inn i det 

eksponerte miljøet det skal operere i. Etterprosesseringen vil utføres i Pinnacle, ArcMap og 

Matlab, og eksperimentering vil kunne gi en effektiv rutine for etterprosessering. Presisjonen 

til måleteknikken vil beregnes på grunnlag av instrumentelle feilkilder og 

prosesseringsresultat, og i tillegg skal terrengmodellen valideres med målinger langs den 

snøfrie terrengoverflaten. Ved å benytte ulike terrengmodelloppløsninger til å beregne 

snødyp, vil det være mulig å detektere ved hvilken oppløsning snøfordelingen gjennomgår 

en uakseptabel endring. Det samme kan også gjøres ved å endre interpolasjonsavstanden til 

snømålingene.  

Delmål nummer seks vil besvares med utgangspunkt i den observerte snøfordeling. Den 

totale snøfordelingen til alle måleprofilene vil sammenlignes med snøfordelingen langs hver 

enkelt profil for å avdekke det mest representative. Samtidig vil det undersøkes til hvilken 

grad rutenettet representerer terrengvariasjonene i studieområdet  

For å imøtekomme delmål nummer syv vil det gjennomføres en terrenganalyse av hele 

studieområdet for siden å beregne verdien til hver av terrengvariablene i hvert målepunkt for 

snødyp. Deretter skal multippel lineær regresjon brukes til å undersøke hvilke 
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terrengvariabler som kan være signifikante prediktorer for den observerte snøfordelingen. 

Tilslutt skal modellen brukes til å sammenligne modellert snøfordeling i hele studieområdet 

med observert snøfordeling langs måleprofilene.  

1.4 Oppgavens struktur  

Kapittel 2 har som hensikt å gi leseren en innføring i teori som vil være til nytte for å bedre 

kunne forstå metodene, analysene og diskusjonen som presenteres senere i teksten. Først gis 

en kort innføring i snø og snøfordeling, før de mest brukte måleteknikkene for snøfordeling 

på lokal skala beskrives i kapittel 2.2. Videre beskrives ulike terrengvariabler i kapittel 2.3, 

og siden gis en generell beskrivelse av statistiske analysemetoder i kapittel 2.4.  

Kapittel 3 tar for seg studieområdet, og gir en beskrivelse av den geografiske beliggenheten 

og de klimatiske forholdene. Kapittel 4 beskriver metodene som er brukt i arbeidet med 

denne oppgaven. Først beskrives metodene for datainnsamling i felt, og i kapittel 4.2-4.5 

beskrives prosessen for etterbehandlingen som er nødvendig for å beregne snøfordelingen. 

Kapittel 4.6 fortsetter med å beskrive hvordan terrenganalysen er gjennomført, og kapittel 

4.7 avslutter med å forklare utførelsen av de statistiske analysene for snøfordelingen og 

terrengvariablene.  

Alle resultatene i oppgaven presenteres i kapittel 5. I kapittel 5.1 presenteres den beregnede 

snøfordelingen for ulike rutenett, profilretninger, terrengmodelloppløsninger og 

interpolasjonsavstander for målepunktene. I kapittel 5.2 presenteres resultatet av 

kontrollmålingene til terrengmodellen. Kapittel 5.3 inneholder resultatene av 

terrenganalysen. Resultatene av de statistiske analysene og betydningen av de ulike 

terrengvariablene for snøfordelingen er presentert i kapittel 5.4.  

I kapittel 6 diskuteres metodene og resultatene, og samtidig forsøkes det å besvare de 

målsetningene presentert i kapittel 1.3 som enda ikke er besvart. I kapittel 6.1 drøftes 

metodene for datainnsamling og etterbehandling. Videre diskuteres variasjon i rom og tid for 

observert snøfordelingen langs rutenettet i kapittel 6.2, sammen med profilenes 

representasjon av den samlede snøfordelingen. I kapittel 6.3 diskuteres akseptabel 

terrengmodelloppløsning og interpolasjonsavstand. Kapittel 6.4 tar for seg feilkildene og 

presisjon til måleteknikken. Kvaliteten til differensiell GNSS som måleteknikk drøftes i 

kapittel 6.5. i snøfordelingen. I kapittel 6.6 diskuteres terrenganalysen og enkelte av 
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terrengvariablenes betydning. Kapittel 6.7 diskuterer de modellresultatet av den statistiske 

analysen. Tilslutt, i kapittel 6.8 gis det anbefalinger til fremtidig arbeid på grunnlag av 

erfaringene fra arbeidet med oppgaven.  

Til slutt oppsummeres kort de viktigste resultatene i kapittel 7 sammen med en konklusjon 

fra diskusjonen.    



 

7 

2 Bakgrunnsteori 

I dette kapittelet presenteres bakgrunnsteori, med den hensikt å gi leseren et minimum av 

nødvendig kunnskap for å forstå det som gjennomgås i de påfølgende kapitlene.  

2.1 Snø og snøfordeling 

Gjennom den hydrologiske syklusen veksler vann mellom de tre fasene flytende, fast stoff 

og gass. Solenergi driver syklusen, og når vann fordamper stiger det fra jordas overflate. 

Som en konsekvens av at trykket i atmosfæren avtar med høyden, vil stigende vanndamp 

ekspandere. Den relative fuktigheten i lufta vil gradvis øke, og tilslutt nås metningspunktet 

(MetLex, 2015). Ved hjelp av små kondensasjonskjerner som salt, sot og annet støv 

kondenserer vanndamp til vanndråper og det dannes skyer (McClung and Schaerer, 2006). 

Når avkjølingen av lufta og vanndråpene fortsetter til under 0 °C, dannes de første 

iskrystallene dersom det er frysekjerner til stede eller dersom temperaturen synker til -40 °C 

(McClung and Schaerer, 2006). Iskrystallene vokser ved overførsel av vanndampmolekyler 

fra de underkjølte vanndråper, fordi vanndamptrykket er større over vanndråpene enn over 

iskrystallene. Betegnelsen snøkrystall brukes gjerne når iskrystallen har tilegnet seg den 

heksagonale formen. Snøkrystallstrukturen kan variere svært mye i både fasong og størrelse 

avhengig av temperatur og luftfuktighet (Nakaya, 1954), (DeWalle and Rango, 2008).  

Når snøkrystallene blir tunge nok faller de mot bakken, og kan fortsette veksten ved 

kollisjon med andre snøkrystaller og underkjølte vanndråper som fryser seg fast (DeWalle 

and Rango, 2008). Dersom temperaturen til bakken og lufta holder seg under 0 °C etter et 

snøfall, blir snøen i utgangspunktet liggende og utgjør et snølag. Vind, 

temperatursvingninger, solstråling og fuktighet kan allikevel forandre egenskapene til 

snølaget etter akkumulasjon.  

Et snødekke består oftest av flere snølag med ulik sammensetning og dermed også ulik 

tetthet. Et snølag med romslig og luftig struktur, gjerne der den opprinnelige 

snøkrystallstrukturen er bevart, har lav tetthet. Til kontrast vil et snølag med tettpakket 

struktur ha høy tetthet. Da er gjerne snøkrystallene rundet som et resultat av metamorfose 

(Giddings and LaChapelle, 1962) eller vindtransport. 
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På grunn av de store variasjonene som kan være til stede i et snødekke, vil ikke snødypet 

alene kunne gi en entydig beskrivelse av snømengden i et område (Gray et al., 1970). Det er 

derfor vanlig praksis å oppgi snø-vann ekvivalenten (SVE) til snødekket, som er uttrykk for 

hvor høy vannsøylen vil være dersom snøen smeltes (Pomeroy and Gray, 1995). For å 

beregne SVE må vi vite snødypet hs og tettheten ρs til snøen som vil variere med 

lagdelingen. Gitt at 𝜌𝑣 er tettheten til vann er forholdet uttrykt ved 

  𝑆𝑉𝐸 =
  ℎ𝑠  𝜌𝑠

𝜌𝑣
   der  𝜌𝑠  =

𝑚𝑠 

𝑉𝑠
      (1) 

Det betyr at et snølag bestående av 10 mm nysnø (ca. ρs = 100 kg/m3) vil ha en 

vannekvivalent på 1mm, mens et snølag av 10 mm våt snø (ca. ρs = 400 kg/m3) vil ha en 

vannekvivalent på 4 mm.  

Både lagdelingen og dypet til snødekket vil ha en romlig variasjon i terrenget. Den lokale 

snøfordelingen som observeres innenfor avstander mindre enn 100–1000 m, kan i stor grad 

forklares av variasjoner i vindtransportert snø (Elder et al., 1991, Benson and Sturm, 1993). 

Lokal topografi vil skape store variasjoner i det lokale vindfeltet. På vindsiden av et 

høydedrag kan snøoverflaten utsettes for erosjon, mens det på motsatt side i vindskyggen av 

høydedraget skjer en oppbremsing i vindhastigheten som fører til deposisjon av snø (Elder et 

al., 1991). 

Vindtransport av snø skjer ved både kryping, saltasjon og suspensjon i luftmassene (Mellor, 

1965). Forflytningen av snø starter når skjærkraften fra vinden overkommer skjærstyrken til 

snøoverflaten. Under snøfall eller ved nysnø på snøoverflaten kan vindtransport initieres ved 

vindhastighet ned mot 3 m/s (Mellor, 1965); (Doorschot et al., 2004). Ved denne hastigheten 

er imidlertid snøtransporten svært begrenset, og overflatetransporten skjer ved kryping der 

overflatekontakten for det meste er bevart. Derfor er det vanlig å benytte 7 m/s som nedre 

terskelhastighet for redistribusjon fra en tørr snøoverflate (Li and Pomeroy, 1997). 

Snøtransporten forekommer da ved saltasjon, der snøkrystallene spretter langs bakken i en 

vertikal høyde opp mot 1 m. Ved høy vindhastighet forflyttes snø ved suspensjon i 

luftmassene og i ekstreme tilfeller kan det snøbærende laget ha en vertikal tykkelse på 100 m 

(Mellor, 1965). Modellering av vindtransportert snø har vist at transporten øker med en 

potens av fire til vindhastigheten ved 10 m høyde, og for vindhastighet over 17 m/s 

forekommer 90 % av snøtransporten ved suspensjon (Pomeroy and Male, 1992). En viktig 

konsekvens er at betydelige mengder av den vindtransporterte snøen (10-50 %) kan 
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forsvinne tilbake til atmosfæren gjennom sublimasjon i høyfjellsterreng og arktiske miljø 

(Pomeroy and Essery, 1999). For eksponert høyfjellsterreng er det ikke uvanlig at 

suspensjon er den dominerende mekanismen som bidrar til lokale (<1 km) variasjoner i 

snøfordeling.  

Dekket til terrengoverflaten påvirker også den lokale snøfordelingen. I høyfjellsterreng vil 

vegetasjon som busker øke overflatefriksjonen og bidra til redusert vindhastighet langs 

overflaten, og dermed øke snødypet frem til vegetasjonen er fullstendig begravet i 

snømassene (Sturm et al., 2001). Samtidig vil vegetasjonen virke som en forankring i 

snødekket. Også felt med blokker og steiner kan ha samme effekt som vegetasjon (DeWalle 

and Rango, 2008). For flate områder vil snømengden som transporteres generelt øke 

medvinds og stabiliseres der distansen til strekket overskrider omtrent 300 m.    

For variasjoner i storskala snøfordeling (>100 m til flere km) er det nedbørsmengde som et 

resultat av den orografiske oppløftningen av fuktige luftmasser som er av størst betydning 

(Førland et al., 1997); (Schuler et al., 2008). Variabler som vil være med å avgjøre storskala 

snømengde er blant annet breddegrad, storskala topografi og avstand fra kysten (kilde til 

fuktighet) (DeWalle and Rango, 2008).     

2.2 Måleteknikker for snødyp og snøfordeling 

Det eksisterer flere måleteknikker for å beregne snødyp og romlig snøfordeling på lokal 

skala. Hver av dem har sine fordeler og ulemper. I dette kapitelet presenteres et utvalg 

måleteknikker som benyttes ved forflytning i eller over undersøkelsesområdet, og disse er 

manuell sondering, georadar, differensiell GNSS og noen utvalgte fjernanalysemetoder. 

Måleteknikker med stasjonære instrumenter beregnet for enkeltpunktsmålinger, f.eks. 

snøputemåling er ikke inkludert i teksten.  

Til å beregne den romlige snøfordelingen kan man utføre enkeltpunkts snødypmålinger 

spredt innenfor hele undersøkelsesområdet, eller man kan måle snødyp tilnærmet 

kontinuerlig langs profil. Måler man snødypet spredt i terrenget kan man velge å gjøre 

målingene systematisk eller tilfeldig fordelt. Deretter kan man interpolere mellom målte 

snødyp for å oppnå en helhetlig representasjon av snøfordelingen i undersøkelsesområdet. 

Usikkerheten i beregningen vil avta med økende tetthet mellom målingene.  
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Velger man å beregne snøfordelingen ved å måle snødypet langs et eller flere profil, bør 

profilene velges slik at de representerer variasjonen i terrengforholdene til hele 

undersøkelsesområdet. Denne målemetoden er fordelaktig dersom man utfører tilnærmet 

kontinuerlige målinger, som f.eks. med GPR eller kinematisk differensiell GNSS, slik at en 

eventuell interpoleringsavstand blir kortest mulig. Med denne metoden er det også enkelt å 

sammenligne lokale endringer i snøfordelingen over tid. 

 Manuell Sondering 2.2.1

Manuell sondering er en av de eldste måleteknikkene for snødyp. En dybdemåling utføres 

ved at en målestang skyves vertikalt ned i snødekket, og dypet leses av  leses av når stangen 

treffer terrengoverflaten. Målingen er forholdsvis enkel å gjennomføre og krever lite utstyr. 

Den kan utføres med en søkestang, som man alltid bør ha med seg i vinterfjellet. Ulempene 

er flere. Målingen er kun gjeldende i et bestemt punkt, og det kan fort bli tidkrevende dersom 

man ønsker en høyoppløselig måleserie langs et profil. I dårlig vær kan det være utfordrende 

å notere ned snødyp og posisjon samtidig som man håndterer GPS‘en, spesielt når alt skal 

inn og ut av lommer og vottene skal av og på mellom hver måling.  

For å effektivisere målingene med sonderingsstang utviklet Sturm og Holmgren en 

sonderingsstang som logger snødyp og GPS-posisjon automatisk når man ønsker avlesning 

(Sturm and Holmgren, 1999). Ulempen med en slik stang er at den krever av- og påskjøting 

når snødypet varierer, og man er avhengig av strøm fra batterier. I tillegg kan det være 

utfordrende å trenge gjennom skarelag og moden/våt snø med sonderingstang. Det kan også 

være vanskelig å skille disse lagene fra den egentlige bakken.  

 Bakkepenetrerende Radar – Georadar 2.2.2

Bakkepenetrerende radar også kalt georadar er en av de mest brukte geofysiske målemetoden 

for nær overflate undersøkelser. Georadar benyttes blant annet innen ingeniørfag, 

miljøgeologi, arkeologi og drapsetterforskning i tillegg til fagfelt som glasiologi og 

snøforskning (Mauring et al., 1995, Reynolds, 2011). En georadar består av en mottaker og 

en antenne som sender ut elektromagnetiske bølger ved en gitt frekvens og bølgelengde 

(Figur 2-1a).  

En elektromagnetisk bølge består som navnet tilsier av to ortogonale vektorkomponenter, et 

magnetisk felt og et elektrisk felt. Endringer i det magnetiske feltet fører til endringer i 
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elektriske feltet, som igjen fører til endringer i det magnetiske feltet. Dette evigvarende 

samspillet tillater EM-bølgen å bevege seg i vakuum med lysets hastighet v = 0,3 m/ns. I 

sedimenter er hastigheten ofte rundt 0,1 m/ns og i tørr polar snø fra 0,19 - 0,25 m/ns 

avhengig av tetthet (Kovacs et al., 1995, Reynolds, 2011) .    

 

Figur 2-1: Prinsippskisse for bruk av bakkepenetrerende radar (Reynolds, 1997). 

Når de dielektriske egenskapene i bakken endres, blir deler av det utsendte signalet reflektert 

og sendt tilbake mot overflaten (Figur 2-1b). Tiden signalet bruker fra det forlater antennen 

til det reflekterte signalet registreres, kalles toveis gangtid. Resultatet av målingene er et 

radargram, en avbildning av reflektorene i undergrunnen i forhold til toveisgangtid (Figur 

2-1c). Måler man langs et profil, viser x-aksen i radargrammet distanse og y-aksen toveis 

gangtid i enheten nanosekund (ns). Er hastigheten i undergrunnen kjent, kan toveis gangtid 

(t) brukes til å gjøre reflektorene i radargrammet geometrisk korrekt samtidig som dybden 

kan beregnes ved  
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  𝑑𝑦𝑏𝑑𝑒 =
𝑡

2
∙ 𝑣         (2) 

Benevnelsen til y-aksen i radargrammet oppgis da som dybde i enheten meter.   

Datainnsamlingen utføres vanligvis ved at man måler i bevegelse langs et profil. For 

snømålinger trekkes ofte instrumentet av en skiløper eller snøskuter langs snøoverflaten, 

men målingene kan også gjøres fra luften (Zamora et al., 2009).  Hastigheten til materialene i 

undergrunnen kan finnes ved hjelp av avanserte dataprogrammer som bruker krummingen til 

hyperbolene fra diffraksjoner. Et annet alternativ er å utføre datainnsamling etter metoden 

felles midtpunkt (CMP) for å beregne hastigheten.  

Bølgelengden og frekvensen til antennen som brukes vil avgjøre kvaliteten til målingene. 

Frekvensene som vanligvis brukes strekker seg fra ca. 1 MHz til ca. 1 GHz. Bruk av høy 

frekvens (f.eks. 500 MHz) gir ett høyoppløselig radargram, men kort penetrasjonsdybde av 

signalet. Motsatt vil bruk av lav frekvens (f.eks. 25 MHz) gi et lavoppløselig radargram, men 

stor penetrasjonsdybde. For breismålinger hvor dypet er stort er det vanlig å bruke lav 

frekvent antenne, mens for snømålinger er brukes høyfrekventantenne. Oppløsningen er i 

beste tilfelle ¼ av bølgelengden til signalet. Eksempelvis vil bruk av en 100 MHz antenne i 

en undergrunn med hastighet v = 0,1 m/ns gi en oppløsning på 0,25m (fordi λ=v/f). 

Reflektorer som ligger tettere enn 0,25 m fra hverandre vil dermed fremstå som samme 

reflektor i radargrammet. Desto lengre bølgelengde som brukes, jo lengre vil antennen være. 

Det vil derfor gjerne være praktiske begrensninger på valg av antenne.  

De fysiske parameterne til materialene i undergrunnen som er avgjørende for kvaliteten til 

georadarmålingene er den magnetiske permeabiliteten μ, den elektriske permittiviteten ε og 

den elektriske konduktiviteten σ. Magnetisk permeabilitet er materialets evne til å indusere et 

internt magnetisk felt når materialet utsettes for et eksternt magnetisk felt. Siden de fleste 

materialer, i særlig grad snø og is, i liten grad er magnetiske er denne egenskapen stort sett 

av liten betydning. Elektrisk permittivitet er materialets evne til å lede et elektrisk felt, og 

den relative elektriske permittiviteten 𝜀𝑟 blir også kalt den dielektriske konstanten. Elektrisk 

konduktivitet er et uttrykk for et materials evne til å la elektriske ladninger bevege seg fritt 

gjennom et materiale når det er utsatt for et elektrisk felt. Dielektriske materialer har lav 

dielektrisk konstant, 𝜀𝑟 ≈ 1 og lav elektrisk konduktivitet, noe som er bra for kvaliteten til 

georadarmålinger. Når et dielektrisk materiale utsettes for et elektrisk felt polariseres 

ladningene istedenfor å bevege seg fritt.   
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For materialer med lav konduktivitet og som ikke er magnetiske kan hastigheten 𝑣𝑚 

beregnes ved  

  𝑣𝑚 =
𝑐

√𝜀𝑟
=

0,3

√𝜀𝑟
 𝑚/𝑛𝑠        (3) 

Det er samtidig viktig å bemerke at dersom et materiale er porøst, er den dielektriske 

konstanten et gjennomsnitt av både den dielektriske konstanten til det faste materialet og til 

innholdet i porene. Det gir 

  𝜀𝑟 = (1 − 𝜙)𝜀𝑠 + 𝜙𝜀𝑝       (4) 

der 𝜙 er porøsiteten, 𝜀𝑠 er den relative elektriske permitiviteten til det faste materialet og 𝜀𝑝 

til poreromsmaterialet. I motsetning til luft (𝜀𝑟 = 1) og tørr snø (𝜀𝑟 = 1,4-3) har vann svært 

høy dielektrisk konstant (𝜀𝑟 = 81). Vanninnholdet til et materiale, og spesielt for snø, er i 

hovedsak den faktoren som avgjør de dielektriske egenskapene til materialet. Dersom snøen 

blir våt og porerommene fylles med vann, avtar hastigheten til EM bølgene drastisk. Vann 

har også en høyere konduktivitet enn snø, og fører til at de elektromagnetiske bølgene i 

større grad «absorberes» i grunnen. Det igjen forhindrer refleksjon og kan gi et kontrastløst 

radargram hvor det er utfordrende å tolke laggrenser, som for eksempel overgangen mellom 

terrengoverflaten og is/snø (Hamran, 1996, Litherland, 2013).  

Fordelen med å bruke georadar til å måle snødyp er at den utfører mer eller mindre 

kontinuerlige målinger langs et profil. Ulempene er at målingene krever en del 

etterprosessering og man må ha kunnskap og erfaring med slikt arbeid. Utstyret er også 

relativt kostbart, og som alt annet elektronisk feltutstyr er det avhengig av batterier for å 

måle. I tillegg er man avhengig av å registrere posisjonen til målingene, og til det brukes ofte 

kinematisk differensiell GNSS.  

 Differensiell GNSS 2.2.3

GNSS er forkortelsen for Global Navigation Satellite Systems og er en fellesbetegnelse for 

globale satellittnavigering med bruk av et eller flere av de ulike systemene GPS, GLONASS, 

GALILEO, BEIDOU og IRNSS (Kartverk, 2005). Global Positioning System (GPS) er 

utviklet av det amerikanske forsvaret og er sammen med russiske GLONASS det eneste fullt 

utbygde systemet. Disse systemene har mange likheter, og derfor presenteres kun GPS i 

grove trekk her. GPS består av tre segmenter (Figur 2-2), et rom segment – satellittene, et 
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kontrollsegment – bakkeinstallasjonene og et brukersegment – mottakerne (NAVSTAR, 

1996). 

 

Figur 2-2: Rom, kontroll og brukersegnementene i et satellittbasert navigeringssystem. 

(Kilde: NAVSTAR 1996) 

Romsegmentet består av 31 opererende satellitter (per 20. august 2015) som beveger seg i 6 

hovedbaner rundt jorda med en fast avstand på ca. 20 200 km over jordas overflate 

(GPS.gov, 2015). Hver satellitt bruker i underkant av 12 timer på en runde rundt jorda. 

Satellittenes oppgave er å sende ut et kodet fasemodulert signal som inneholder informasjon 

om satellittens egen posisjon, hastighet og klokkeslett i utsendelsesøyeblikket. Signalet 

sendes på flere ulike bærefrekvenser, L1 (1575,42 MHz) og L2 (1227,6 MHz) 

Bærefrekvensen L1 bærer to ulike koder, Coarse/Aquisition Code (C/A-koden) og Precice 

Code (P-koden) (NAVSTAR, 1996). C/A-koden er tiltenkt sivilt bruk, og gir i de fleste 

tilfeller en tilfredsstillende presisjon av egen posisjon. P-koden er begrenset til militært bruk, 

primært innenfor NATO-landene, og kan bare dekodes av spesialtilpassede mottakere. Etter 

dekoding kalles den Y-koden. P-koden sendes på både bærefrekvensene L1 og L2, og ved å 

sammenligne disse kan ionosfærens innvirkning på bærefrekvensene beregnes og korrigeres 

for (Øvstedal, 1991). De nyeste satellittene som har erstattet de eldste, er sender også 

informasjon på bærefrekvensen, L5 (1176,45 MHz) (Navstar, 2010). 

Kontrollsegmentet består av bakkeinstallasjoner som kontinuerlig overvåker bevegelsene til 

satellittene, og på grunnlag av observasjonene beregner de svært nøyaktige satellittbaner. 

Korreksjonene blir jevnlig lastet opp til satellittene sammen med tidskorreksjoner til 

satellittklokkene, slik at det utsendte signalet til enhver tid er mest mulig presist. 

Mottakersegmentet består av ulike typer mottakere som er designet for å dekode og 

prosessere signalet for å beregne sin egen posisjon med variert nøyaktighet. Mottakerne 
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sender altså ikke ut noe eget signal, og det er i den forstand et passivt segment (Sickle, 

1996). Det er nødvendig at mottakeren mottar signal fra minst fire satellitter for å bestemme 

sin egen posisjon. Reisetiden til signalet (Δtn) fra satellitten (n) til mottakeren beregnes ut i 

fra informasjonen i signalet og mottakerens egen klokke med klokkefeilen (CB). Satellittene 

brukes som fastpunkt (xn, yn, zn), hastigheten til signalet (c) er kjent, og dermed kan 

posisjonen til mottakeren (UX, UY, UZ) beregnes ved å sette opp fire ligninger med fire 

ukjente. (NAVSTAR, 1996) 

Pseudoavstand: Posisjonsligningene: 

𝑅1 = 𝑐∆𝑡1    (𝑥1  ∙  𝑢𝑥)2 + (𝑦1  ∙  𝑢𝑦)2 + (𝑧1  ∙  𝑢𝑧)2 = (𝑅1  ∙  𝑐𝐵)2  

𝑅2 = 𝑐∆𝑡2    (𝑥2  ∙  𝑢𝑥)2 + (𝑦2  ∙  𝑢𝑦)2 + (𝑧2  ∙  𝑢𝑧)2 = (𝑅2  ∙  𝑐𝐵)2  

𝑅3 = 𝑐∆𝑡3    (𝑥3  ∙  𝑢𝑥)2 + (𝑦3  ∙  𝑢𝑦)2 + (𝑧3  ∙  𝑢𝑧)2 = (𝑅3  ∙  𝑐𝐵)2  

𝑅4 = 𝑐∆𝑡4    (𝑥4  ∙  𝑢𝑥)2 + (𝑦4  ∙  𝑢𝑦)2 + (𝑧4  ∙  𝑢𝑧)2 = (𝑅4  ∙  𝑐𝐵)2  (5) 

 

Alternativt kan det sies at mottakerens posisjon finnes ved geometrisk løsning, der 

egenposisjonen sammenfaller med skjæringspunktet til minst tre kuleflater med satellittene i 

origo og radius lik den estimerte pseudoavstanden Ri fra satellitten til mottakeren. Den fjerde 

satellitten brukes til å korrigere for klokkefeil i mottakeren, og dermed feil i radius til 

sirklene. Jo flere satellitter mottakeren har fri sikt til, desto mer presis blir den estimerte 

posisjonen. En «vanlig» mottaker kan beregne egenposisjonen med en nøyaktighet på ca. 1% 

av kodens bølgelengde (Øvstedal, 1991, Sickle, 1996). Når mottakeren kun bruker C/A-

koden som har en bølgelengde på ca. 300 m, blir høyeste presisjon ca. 3m. Ved dekoding av 

den militære P-koden som har en bølgelengde på ca 30m blir høyeste presisjon ca. 30 cm. 

(Øvstedal, 1991). 

For å øke presisjonen til posisjonsmålingene kan man utføre differensiell GNSS måling som 

benytter to mottakere. En mottaker (basestasjon) plasseres i et kjentpunkt, mens den andre 

mottakeren brukes til å utføre målingen i det ukjente punktet. Målefeilen som registreres i 

fastpunktet brukes så til å korrigere målingen i det ukjente punktet. 

Dersom man ønsker å utføre differensielle målinger samtidig som man er i bevegelse, f.eks. 

langs et profil, kalles målingene kinematiske. Mottakeren som ikke plasseres i fastpunktet 

betegnes da en rover. I motsetning er målingene statiske hvis man ønsker å utføre 

differensielle målinger kun i et punkt. Avhengig av ønsket presisjon kan man også tilpasse 
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loggefrekvensen og måleperioden. Loggefrekvensen bestemmer hvor ofte roverens posisjon 

skal registreres, mens måleperioden er den totale varigheten til måleserien. 

Når kravet til presisjon er svært høy, kan det benyttes fasemåling som er et alternativ til 

kodemålingen beskrevet over (Kartverk, 2005). Det forutsetter mer avansert og kostbart 

måleutstyr. Når C/A-koden er løst for å finne den omtrentlige egenposisjonen, gjør 

mottakeren fasemåling på bærebølgen. Bærebølgen L1 har en bølgelengde på ca 19 cm, og 

egenposisjon kan derfor i prinsippet beregnes med presisjon ned mot 1,9 mm. Når det ikke 

eksisterer et kjentpunkt i undersøkelsesområdet til plassering av basemottakeren kan man 

koble seg til en virtuell basestasjon gjennom nettverkstilkobling, som overfører korreksjoner 

til fasemålingen (Kartverk, 2005).  

Feilkilder i GPS systemet kan være flere, men først og fremst er det klokkefeil i satellitten og 

endringer i ionosfæren som er de største faktorene (Sickle, 1996). Andre feilkilder kan være 

klokkefeil i mottaker, satellittbanefeil, troposfæreendringer og flerveisinterferens som er 

refleksjon av GPS signalet fra omgivelsene til mottakeren (f.eks. nærliggende bygninger). 

Feil relatert til atmosfæriske forhold og flerveisinterferens er som regel størst for satellitter 

som står lavt over horisonten, siden signalet fra disse må bevege seg en lengre distanse 

gjennom atmosfæren. Derfor er det vanlig å benytte en maskeringsvinkel på 10-15˚, som 

gjør at signalet fra satellitter lavere enn maskeringsvinkelen ikke brukes til 

posisjonsbestemmelsen (Forssell, 2015). Dersom man utfører relative posisjonsmålinger, er 

det også viktig å huske på at forskjellen i de atmosfæriske forholdene for base og rover vil 

øke med avstanden mellom mottakerne, som igjen vil føre til at presisjonen vil avta.  

Presisjonen til GPS vil øke med antall synlige satellitter, men også den geometriske 

fordelingen av disse er viktig. Dillution of precision (DOP) uttrykker det geometriske 

forholdet mellom satellitter og mottaker, og forholdets innflytelse på presisjonen (Forssell, 

2009). Mer presist oppgir DOP-verdien forholdet mellom nøyaktigheten i 

posisjonsbestemmelse og nøyaktigheten i avstandsbestemmelse. En lav DOP-verdi 

gjenspeiler at det er mange synlige satellitter med god spredning over himmelen, mens en 

høy verdi gjenspeiler få synlige satellitter med dårlig spredning. DOP-verdien kan videre 

inndeles etter horisontal nøyaktighet (HDOP), vertikal nøyaktighet (VDOP), tredimensjonal 

nøyaktighet (PDOP), tidsbestemt nøyaktighet (TDOP), og for både tredimensjonal og 

tidsbestemt nøyaktighet (GDOP).  



Bakgrunnsteori 

17 

Prinsippet med å bruke kinematisk differensiell GNSS til å beregne snødyp, går ut på at man 

måler posisjoner langs snøoverflaten med en rovermottaker samtidig som en basestasjon 

måler i et kjent punkt. Roveren kan monteres på en snøskuter eller trekkes av en skiløper i 

mer krevende terreng. Ved bruk av en digital terrengmodell av den snøfrie terrengoverflaten, 

beregnes høyden til den snøfrie terrengoverflaten i hvert målepunkt. Alternativt kan man 

gjøre nye målinger i de samme målepunktene om sommeren når terrengoverflaten er snøfri. 

Snødypet i hvert målepunkt beregnes ved å trekke høyden til snøoverflaten fra høyden til 

bakkeoverflaten. Den romlige snøfordelingen kan deretter estimeres ved interpolasjon 

mellom snødyp.   

 Fjernanalyse og DTM-differensiering  2.2.4

Betegnelsen digital terrengmodell (DTM) ble for første gang tatt i bruk av Miller og 

Laflamme (1958), og ble definert som en statistisk representasjon av den kontinuerlige 

bakkeoverflaten ved et høyt antall utvalgte punkt med x-, y- og z-koordinater (Miller and 

Laflamme, 1958). Alternativt kan en DTM beskrives som et digitalt georeferert grid av 

terrengoverflaten med høydeinformasjon tilknyttet hver gridcelle (Li et al., 2004). Videre er 

DTM en fellesbetegnelse for digital overflatemodell (DOM) og digital høydemodell (DHM), 

der førstnevnte inkluderer overflateobjekter. For enkelhets skyld vil det i denne oppgaven 

kun brukes DTM, med videre presisering om overflaten er snøfri eller snødekket. 

Ved DTM-differensiering beregnes høydeforskjellen mellom tilsvarende gridceller i to 

modeller, og man finner da volumforskjellen mellom modellene. Ved differensiering av to 

overflatemodeller der den ene representerer den snødekte overflaten og den andre den 

snøfrie overflaten, kan man altså beregne snømengden i terrenget. Usikkerheten i 

beregningene vil avta med oppløsningen til terrengmodellene.  

Tradisjonelt har en DTM blitt laget med fotogrammetri, der flere overlappende bilder tatt i 

ulike vinkler av samme overflate sys sammen ved hjelp av felles gjenkjenningspunkt. 

Fotograferingen har i hovedsak blitt utført fra fly og satellitt, men i senere tid har 

fotografering fra drone fått et stort gjennombrudd. Dronefotografering er under stor 

utvikling, og har potensiale til å fotografere høyoppløselige bilder i lokal skala på kort tid. 

Kostnaden er også relativt lav sammenlignet med flyfotografering. Begrensningene er 

batteritid og godt flyvær, som betyr god sikt og lite vind. I tillegg kan det være utfordrende å 

oppnå tilstrekkelig kontrast i snøoverflaten til å klare å sette sammen en DTM av akseptabel 
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kvalitet. Ønsker man å fly langt fra vei (f.eks. i høyfjellet), er det ikke gitt at dronen kan flys 

inn til observasjonsområdet, og transporten av dronen langs bakken kan by på logistiske 

utfordringer. Satellittbilder som kan lastes ned med fri tilgang har dessverre en for lav 

oppløsning til å kunne brukes til å konstruere DTM av snøoverflaten for analyse på lokal 

skala. 

Lidar skanning istedenfor fotografering fra fly har vist seg å være svært effektivt. I 2008 og 

2009 utførte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lidarskanning av seks vest-øst 

profil over Hardangervidda som dekket totalt 240 km
2
 for å sammenligne den observerte 

snøfordelingen med den modellerte snøfordelingen fra SeNorge (Melvold and Skaugen, 

2013). Feilen i målingene (standard avviket) ble beregnet til ca 15 cm i vertikal retning. 

Felles for fjernanalyseteknikkene er at man kan samle inn målinger i terreng som kan være 

meget utfordrende og farlig å ferdes i. En ulempe er at disse måleteknikkene krever intensiv 

etterprosessering av store datamengder. I tillegg krever de værforhold med god sikt i 

undersøkelsesområdet, noe som kan være begrenset i høyfjellet. 

 Valg av måleteknikk 2.2.5

Hver av måleteknikkene for snødyp og snøfordeling på lokal skala har helt klart sine fordeler 

og ulemper. Hvilken måleteknikk som bør benyttes avhenger av egenskapene til 

undersøkelsesområdet, krav til presisjon, samt tilgjengelige økonomiske resurser og 

kompetanse (Figur 2-3). Er man interessert i å måle snøfordelingen i et lite område og 

ressursene er begrenset, vil manuell sondering være et gunstig alternativ. Georadar er 

forholdsvis godt utprøvd, og har man allerede utstyret tilgjengelig og erfaring med 

prosessering kan dette være et bra valg av måleteknikk. Er snøen fuktig bør man derimot 

vurdere en annen måleteknikk ettersom styrken til det reflekterte signalet avtar med økende 

vanninnhold. Har man et stort økonomisk budsjett og samtidig ønsker å undersøke 

snøfordelingen på regional skala, vil lidarmålinger med påfølgende DTM-differensiering 

være fordelaktige. Er budsjettet lavere kan man istedenfor bruke dronefotografering til å lage 

DTM’ene. Ønsker man å utføre målinger av snøfordelingen uavhengig av vær- og 

snøforhold kan målinger med kinematisk differensiell GNSS være et sikkert og enkelt 

alternativ. 
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Figur 2-3: Diagram til veiledning ved valg av egnet måleteknikk for snøfordeling.  

2.3 Terrengvariabler 

Terrengvariabler brukes til å beskrive egenskaper til et terreng, og de er med på å bestemme 

innflytelsen til ulike prosesser som f.eks. solinnstråling, avrenning og eksponering. 

Eksempler på terrengvariabler er helning, helningsretning og krumning. Gjennom en 

terrenganalyse beregnes terrengvariablene for hvert punkt av en terrengmodell. Det er vanlig 

å benytte seg av de åtte nærliggende punktene til beregning av verdien i senterpunktet (Figur 

2-4)  

 

Figur 2-4: 8 nærliggende celler (rødt) rundt et senter (blått), også kalt Moore-nabolag 

(Wikipedia, 2016). 

 Helning, makshelning og helningsretning 2.3.1

Helningen til terrengoverflaten kan beskrives som endringshastighet i høyde, eller mer 

presist førstederivatet av høydefordelingen (Eyton, 1991). Helningen angir overflatens 

vinkel i forhold til horisontalretningen, og beregnes ut i fra x-, y- og z-komponenten til 

normalvektoren for overflaten. Fremgangsmåten for beregningene er flere. Tar man 

utgangspunkt i den mye brukte metoden til Horns, beregnes helningen i et punkt på grunnlag 
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av en vektet sum av normalvektorene i de åtte omkringliggende punktene (Horn, 1981, 

Jones, 1998).  Resultatet kan sies å være en gjennomsnittlig helning av det omkringliggende 

terrenget til et punkt. Til kontrast gir D8-metoden verdien til den største helningen i 

retningen til en av de åtte omkringliggende punktene.  

Helningsretning er retningen der helningen endrer seg raskest. Den beregnes ut i fra x- og y-

komponenten til normalvektoren til overflaten. Også her kan de åtte nærliggende punktene 

brukes til å beregne verdien i senterpunktet (Horn, 1981). Helningen oppgis i grader fra nord 

(0˚/360)˚, der øst er 90˚, sør er 180˚ og vest er 270 ˚.   

 Krumning 2.3.2

Krumningen til terrengoverflaten kan beskrives som endringshastigheten i helning, altså den 

førstederiverte av helning eller den dobbelderiverte av høydefordelingen (Evans, 1979, 

Eyton, 1991). Fortegnet til krumningen angir om overflaten er konkav (-), konveks (+) eller 

flat (0) (Figur 2-5).  

Profil krumning angir krumningen parallelt med helningsretning. Plan krumning angir 

krumning vinkelrett på helningen, altså parallelt med høydekurvene. Her vil konkave flater 

fremstå som en dal (samle vann/snø), mens konvekse flater som en rygg (spre vann/snø).  

 

Figur 2-5: Hvordan fortegnet til krumning endres med terrengoverflaten (Roberts, 2001). 

 Winstral terrengvariabel Sx 2.3.3

Winstral variabelen Sx er en terrengvariabel som angir grad av topografisk eksponering (eller 

vindskygge) i terrenget for en gitt vindretning (Winstral et al., 2002). Den ble utviklet for å 

hjelpe til å beskrive hvordan det er sannsynlig at snøen fordeles i terrenget. Med andre ord 
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hvor snøen transporteres fra og til. Sx kan beregnes for den dominerende hovedvindretningen 

alene, eller den kan beregnes ved vektede verdier av vindfrekvens for flere 

hovedvindretninger. (Gisnås et al., 2015). 

Terrengvariabelen beregnes for hver celle av terrengmodellen ved bruk av et søkevindu 

(Figur 2-6). Før modellen kjøres må bredden til søkevinduet defineres (A2-A1) og den 

maksimale søkeradiusen (dmax). Disse avgjør i hvilken grad det skal tas hensyn til 

nærliggende topografi. I tillegg defineres bredden til en søkevektor (inc) som brukes til å 

dele opp søket i søkevinduet. Fra den aktuelle cellen i origo (xi,yi) beregnes helningen til 

siktelinjen mot hver av cellene (xv,yv) innenfor søkevektoren. Kun siktelinjen med størst 

helning beholdes (formel 6), og den aktuelle cellen får verdien som tilsvarer gjennomsnittet 

av alle de bratteste siktelinjene til hver søkevektor (formel 7), (Winstral and Marks, 2002). 

Positive verdier for Sx indikerer derfor at det mot hovedvindretning finnes beskyttende 

terreng som kan bidra til vindskygge, og negative verdier for Sx indikerer eksponert terreng 

uten vindskygge.   

 

Figur 2-6: Søkevinduet som brukes til å beregne Sx for en celle i terrengmodellen er 

avgrenset av søkeradius (dmax), søkebredde (A2-A1). Søkevektorens bredde vises som 

inc. (Winstral et al., 2002).     

𝑆𝑥𝐴,𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) = max [(𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑍(𝑥𝑣 ,𝑦𝑣)−𝑍(𝑥𝑖 ,𝑦𝑖)

[(𝑥𝑣− 𝑥𝑖)2−(𝑦𝑣− 𝑦𝑖)2]0,5)]    (6) 

𝑆𝑥𝐴,𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑦𝑖)|𝐴1

𝐴2 =  
1

𝑛𝑣
 ∑ 𝑆𝑥𝐴,𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)𝐴2

𝐴=𝐴1
     (7) 
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 Snøfordelingsindeks 2.3.4

Snøfordelingsindeks SDind er en variabel som for et punkt beskriver variasjonen i snødyp 

(SD) relativt til gjennomsnittlig snødyp 𝑆𝐷 i et undersøkelsesområde (formel 8).     

𝑆𝐷𝑖𝑛𝑑 =  
𝑆𝐷− 𝑆𝐷

𝑆𝐷
          (8) 

For en posisjon i terrenget er SDind negativ når snødypet er under gjennomsnittlig snødyp for 

området, og SDind er positiv når snødypet er over gjennomsnittlig snødyp. Dersom man har 

beregnet SDind (f.eks. ved modellering) for flere punkt i terrenget og i tillegg har målt eller 

beregnet gjennomsnittlig snødyp for et område kan snødypet og snøfordelingen beregnes ved  

 𝑆𝐷 =  𝑆𝐷𝑖𝑛𝑑 ∙  𝑆𝐷 +  𝑆𝐷        (9) 

 Terrengvariabler på ulike skalaer 2.3.5

Ved å nedskalere den digitale terrengmodellen kan terrengvariablene beskrevet over 

beregnes for ulike DTM-oppløsninger. Terrengvariablene kan dermed brukes til å si noe om 

de grovere trekkene til terrenget. For en DTM med 100 meters oppløsninger vil de minste 

lokale variasjonene bli ignorert og jevnet ut, sammenlignet med en DTM med 10 meters 

oppløsning.  

2.4 Statistike analyser og modeller 

Statistiske analyser kan brukes til å beskrive endringen i en variabel og til å undersøke 

forholdet mellom to eller flere variabler. En statistisk modell kan videre brukes til å beregne 

verdier for en variabel når man vet hvordan variabelen påvirkes av andre kjente variabler.  

 Relativt Standardavvik,CV 2.4.1

Coefficient of Variation (CV) også kalt relativt standardavvik brukes til å beskrive 

spredningen σ til observasjonene sammenlignet med gjennomsnittet av observasjonene x. 

CV er nyttig når man ønsker å sammenligne spredning i observasjoner av samme variabel 

utført ved ulike tidsintervall eller i ulike omgivelser (Webster and Oliver, 2007). Relativt 

standardavvik CV beregnes ved  
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𝐶𝑉 =  
𝜎

𝑥
           (10) 

 Korrelasjon og regresjon og multippel lineær regresjon 2.4.2

En korrelasjonsanalyse forteller til hvilken grad to variabler varierer lineært i takt med 

hverandre. En regresjonsanalyse kan videre beskrive sammenhengen til det lineære 

forholdet. Korrelasjon varierer mellom -1 og 1, og utrykkes ved R eller R
2
. 

Multippel lineær regresjon brukes til å undersøke om variasjon i to eller flere 

forklaringsvariabler (prediktorer) forårsaker endring i en responsvariabel. Analysen gir en 

kvantitativ beskrivelse av forholdet, og kan brukes som en modell for variablene.  

Residualene bør vise normal fordeling og konstant varians for at modellen skal være sunn. 

Modell kan brukes til å estimere nye verdier for responsvariabelen når man kjenner verdien 

til prediktorvariablene. Skal det estimeres en responsvariabel for et større område kan det 

utføres ved å bruke prediktorvariabler sortert i rasterformat. Modellerte og observerte verdier 

kan siden sammenlignes for å undersøke kvaliteten til modellen. 
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3 Studieområde 

3.1 Finse - Historisk og geografisk beskrivelse 

Studieområdet er lagt til Finse som er et alpint høyfjellsområde i Ulvik kommune i 

Hordaland Fylke. Finse stasjon (1222 m.o.h.) er det høyeste punktet langs Bergensbanen og 

befinner seg derfor på værskillet mellom øst og vest. Finse er også på toppen av den 

langstrakte Skandinaviske fjellkjeden, og er lokalisert i nordenden av Hardangervidda (Figur 

3-1).  

 

Figur 3-1: Studieområdet ved Finse (Kartverket, 2016b) 

De første menneskene på Finse var jegere som jaktet reinsdyr for litt over 8000 år siden 

(Bolstad, 1982, Schumacher and Leinaas, 2005). Mange år senere ble området tatt i bruk til 

sæterdrift. I 1909 ble Bergensbanen åpnet, og Finse stasjon ble brukt som tilholdssted for 

driftspersonel for høyfjellstrekningen. Det var i alt 100-120 fastboende her. Kort tid etter ble 

det bygget en «fjeldstue» som gjorde området attraktivt for turisme, og i dag er stedet svært 

populært for fjellsport både sommer og vinter.  
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I 1971 ble den første forskningsstasjonen på Finse bygget av UiO (Schumacher and Leinaas, 

2005), og 1 1996 ble de utvidet med enda en stasjon. Forskningsstasjonene blir i hovedsak 

benyttet av biologer og geologer. 

3.2 Studieområdet Vetle Hansbunuten 

Selve studieområdet er lagt til høydedraget like vest for Vetle Hansbunuten, et par kilometer 

sør-øst for forskningsstasjonen (Figur 3-2). Høydedraget reiser seg ca 130 m fra dalbunnen i 

nord, og noe mindre fra de andre himmelretningene. Som helhet utgjør studieområdet en 

større terrengformasjon, men det inneholder også mye mikroterreng med stor grad av lokale 

variasjoner. 

Studieområdet er et allerede etablert feltområde og har tidligere blitt brukt til undersøkelse 

av bakketemperatur og snøfordeling (Litherland, 2013, Gisnås et al., 2014, Gisnås, 2016). 

Til å utføre målinger i denne oppgaven blir det benyttet et fiktivt rutenett på 1 km ·1 km 

(figur 3-2). Rutenettet består av fem vest-øst profiler (vø1-vø5) og fem nord-sør profiler 

(ns1-ns5). Rutenettet er noe dreid slik at vest-øst profilene skal sammenfalle med nordvest-

sørøst orienteringen til Finsedalen, og dermed den observerte hovedvindretningen til Finse 

meteorologiske målestasjon. Det store rutenettet inneholder også et mindre rutenett på 250m 

x 250m som består av 6 vest-øst profil og 6 nord-sør profil. På det høyeste punktet i 

studieområdet et er det målt opp et fastpunkt som kan bli brukt til GNSS målingene.    
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Figur 3-2: Studieområdet på høydedraget Vetle Hansbunuten. Det røde rutenettet 

representerer profilene (hver 1 km) til måling av snøfordeling. Ekvidistanse er 5m. 

Tre HOBO værstasjoner ble installert i studieområdet høsten 2011, med navnene Thomas, 

Erika og Bernd (Figur 3-3) (Litherland, 2013). Stasjonene er plassert i ulike topografiske 

omgivelser med den hensikt å fange opp småskala variasjoner i vær og da spesielt vind. 

Thomas er eksponert for vær mot vest og nord, Erika er rimelig skjermet med unntak av vind 

fra sør, mens Bernd står høyt og eksponert for alle himmelretninger foruten nord-øst. 

Stasjonene Thomas og Erika er utstyrt med de samme måleinstrumentene og måler 

temperatur, fuktighet, vindhastighet og vindretning. Bernd måler i tillegg innkommende og 

reflektert kortbølgestråling. Sensorene registrerer målinger hver og dataen lagres i en logger. 

Utlesning av loggeren må utføres manuelt med en felt-PC gjennom datatilkobling.  
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Figur 3-3: Værstasjoner ved Finse 20. februar 2015. a) er Thomas sett mot vest, b) er Erika 

sett mot sør, c) er Bernd sett mot nordvest og d) er Finsevatn (st.nr. 25840) sett mot 

sørvest.  

Dessverre har det vært utfordrende å holde værstasjonene i drift vinteren 2014/15. Alle 

ledningene til Thomas ble tygget over av gnagere en gang sent høsten 2014. Til tross for 

forsøk på å reparere stasjonen var den ute av drift den påfølgende sesongen. Erika sluttet å 

fungere midtvinters, og ble senere begravd i store snømengder. Kun værstasjonen Bern var 

operasjonell ved slutten av vintersesongen, men også denne har hull i målingene i løpet av 

vintersesongen.  

I tillegg til værstasjonene i studieområdet drifter Meteorologisk institutt værstasjonen 

Finsevatn (st.nr. 25830) som er plassert like sør for forskningsstasjonen, men nord for elva 

(Figur 3-1). Frem til oktober 1993 var den meteorologiske stasjonen for Finse plassert like 

ved Finse togstasjon og het da Finse (st.nr. 25840). Det er observasjoner fra den gamle 

stasjonen som er brukt for normalperioden 1961-1990.    
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3.3 Klima 

Finse er preget av et typisk høyfjellsklima. Kun få kilometer fra Finse ligger 

Hardangerjøkulen, den sjette største isbreen i Norge. Med sitt overflateareal på ca 73 km
2
 og 

toppunkt på 1863 m.o.h. bidrar den til en avkjølende effekt på klimaet til Finse (Schumacher 

and Leinaas, 2005).  

For perioden 1961-1990 var den observerte årsnormalen ved Finse meteorologiske 

målestasjon -2,1˚C (eKlima). Dagsnormalen for den samme perioden forteller at 

temperaturen holder seg under frysepunktet omtrent syv måneder i året, fra midten av 

oktober til midten av mai. På grunn av de lave temperaturene er det vanlig at snøen dekker 

det meste av terrenget rundt Finse til ut juni. Den gjennomsnittlige nedbørsmengden for 

perioden 1961-1990 varierer fra litt over 30 mm i april til nesten 130 mm i september (figur 

3-4). Årsnormalen for den samme perioden er 1030 mm. Samtidig er det rimelig å anta at 

den målte nedbørsmengden er vesentlig mindre enn den reelle, kan hende opp mot 60 % på 

grunn av påvirkningen av vind (Gisnås et al., 2014).  

 

Figur 3-4: Årsnormaler for temperatur og nedbør for perioden 1961-1990 til venstre og 

frekvensfordeling av vind for perioden 1969-1990 til høyre målt av Finse meteorologiske 

målestasjon (st.nr. 25840) (eKlima).  

Målinger av vindretning i perioden 1969 til 1990 viser at vest-nordvest er den dominerende 

vindretning. Det er imidlertid rimelig å anta at den observerte vindretningen til en viss grad 

er påvirket av tilsvarende orienteringen til dalbunnen og vindskyggeeffekten av 

Hardangerjøkulen ved sør-vestavind. Vestavind bringer mye fuktig luft med påfølgende 

nedbør inn fra havet. Samtidig viser observasjoner fra værstasjonene i området rundt Finse at 
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det er en klar reduksjon i nedbør fra Slirå i vest mot Haugastøl i øst (Høyfjellsøkologi, 

Høiland et al 2005).   

Gjennomsnittlig vindhastighet for perioden 1969 til 1990 er 3,9 m/s. Fra vindrosen (Figur 

3-4) fremkommer det at en relativt stor andel av vindhastigheten er mer enn både 5,8 m/s og 

10,6 m/s. Observasjoner fra de 10 siste årene har også vist at det blåser med i 

vintermånedene enn sommermånedene (Tabell 3-1). Det indikerer at redistribusjon av snø 

som følge av vind også er en betydelig prosess ved Finse.  

Vegetasjonen ved Finse er preget av høyfjellsklimaet og består i stor grad av heier og enger 

med spredte områder av bart fjell, blokkmark og snøfonner.  

3.4 Været vintersesongene 2014/15 og 2015/16 

For vintersesongen beregnet fra 1.november 2014 til 1.mai 2015 var 

gjennomsnittstemperaturen -4,8˚C, gjennomsnittlig vindhastighet 7,2 m/s og total 

nedbørsmengde 362 mm observert av Finsevatn målestasjon. Stasjonen Bernd som ligger på 

toppen av studieområdet målte noe kaldere gjennomsnittstemperatur (-5,3 ˚C) og noe høyere 

gjennomsnittlig vindhastighet (8,1 m/s). Se Tabell 3-1.  

Sammenlignet med perioden 1961 til 1990 var vinteren 2014/15 mildere enn normalt, og det 

ble også målt mindre nedbør. Imidlertid ble det for vinteren 2014/15 målt mye mer vind enn 

årsgjennomsnittet for normalperioden 1961 til 1990, og samtidig mer vind enn 

gjennomsnittet av vintermånedene til de 10 foregående årene. Dersom nedbøren kom i 

kombinasjon med vind er det høy sannsynlighet for at problemet med for lave 

nedbørsmålinger ble forsterket vintersesongen 2014/15.  

For vintersesongen 2015/16 var observert gjennomsnittstemperatur -6,1˚C, gjennomsnittlig 

vindhastighet 6,2 m/s og total nedbørsmengde 347 mm. Sammenlignet med vintersesongen 

2014/15 var sesongen 2015/16 noe kaldere (-1,3 ˚C), tørrere (15 mm) og mindre vind (1 

m/s). Allikevel var det mer nedbør enn snittet av de 8 tidligere årene, og samme mengde 

vind.     
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Tabell 3-1: Gjennomsnittlig temperatur, nedbør og vindhastighet ved Finse for ulike 

måleperioder (eKlima).  

*For perioden (1969-1990). **For år 2008-2014. *** Observasjoner fra dagene 14.11-6.12 er 

ikke benyttet fordi måleren hadde her hengt seg opp.  

Stasjon Måleperiode Temperatur 

[˚C] 

Nedbør 

[mm] 

Vindhastighet 

[m/s] 

Finse 1961-1990 -2,1 1030 3,9*  

Finse 1961-1990 Vinter (1.nov-1.mai) -7,8 460 - 

Finsevatn 2004-2014 Vinter (1.nov-1.mai) -6,7 244** 6,2 

Finsevatn 2014-2015 Vinter (1.nov-1.mai) -4,8 362 7,2 

Bernd 2014-2015 Vinter (1.nov-1.mai) -5,3 - 8,1*** 

Finsevatn 2015-2016 Vinter (1.nov-1.mai) -6,1 347 6,2 

 

Vindrosene for de meteorologiske stasjonene Bernd og Finsevatn viser at det er målt høyere 

vindhastighet ved stasjonen Bernd enn ved Finsevatn (Figur 3-5). Den målte 

hovedvindretningen til Bernd (320˚-330˚) er også mer nordlig enn vindretningen til 

Finsevatn (280˚-290˚) for tilsvarende tidsperiode. Vindretningsmåleren til stasjonen Bernd 

var kun operasjonell i tidsrommet 1. til 23. desember 2014 og tidsrommet 24. mars til 15. 

april 2015 (45 dager).  

 

Figur 3-5: Vindroser for stasjonene Bernd og Finsevatn som viser relativ frekvens av 

vindretning og vindhastighet. Vindobservasjoner for hastighet under 1m/s er ikke inkludert i 

statistikken slik som i figur 3-4. 

Videre er det målt omtrent den samme vindstyrken og vindretningen ved Finsevatn både for 

tidsrommet når Bernd målte og ikke målte. Forskjellen er at hovedvindretningen har dreid ca 

10˚ nord (til ca. 290˚) og gjennomsnittlig vindstyrke har økt utover akkumulasjonssesongen. 

Også for vintersesongen 2015/16 var observert hovedvindretning ved Finsevatn 290˚. Det 

kan dermed tolkes som at stasjonen Finsevatn ved sin plassering i dalbunnen ligger i le for 

nord-nordvestlig vind og registrerer lite fra denne vindretningen. Istedenfor blir vind fra 
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denne retningen dreid mer vestlig i henhold til orienteringen av dalbunnen og samtidig 

redusert i styrke.  



 

32 

4 Metode 

Arbeidet som er utført i felt og ved etterbehandling av målingene er oppsummert i 

flytdiagrammet i Figur 4-1. Stegene vil bli forklart i detalj i delkapitlene som følger. 

 

Figur 4-1: De sentrale stegene fra datainnsamling til etterbehandling. 

4.1 Feltarbeid  

Til sammen har det blitt 20 feltdager (inkludert reisedager) fordelt på syv turer til Finse for å 

utføre feltarbeid til denne oppgaven. Togreisen fra Oslo til Finse tar omtrent 5 timer hver 

veg, så det har for de fleste turene vært nødvendig med overnatting på Finse Alpine 

Forskningsstasjon. I tillegg har det gått med noen dager på Finse til å vente på at uvær skal 

passere. Det til tross for at feltarbeidet har vært forsøkt planlagt etter gode værvindu. Som 

kjent kan været endre seg raskt i høyfjellet, og værmeldingen er ikke like pålitelig som i 

lavlandet. Det har derfor vært nødvendig å være fleksibel, og planleggingen av feltturene har 

i stor grad foregått i nær tid før avreise. Returbilletten har ofte blitt kjøpt i løpet av 

feltoppholdet. Måling av snøfordelingen med differensiell GNSS kan i prinsippet 

gjennomføres i alt slags vær, men det vil i praksis være uforsvarlig å ferdes i det kuperte 

studieområdet uten sikt i mye vær. 

Feltarbeidet ble gjennomført vinter, vår og høst året 2015, og vinter og vår 2016 (Tabell 

4-1). For fem av feltturene var hovedmålet å måle snøfordelingen med differensiell GNSS 

langs rutenettet ved Vetle Hansbunuten (Figur 3-2). Vedlikehold og utlesing av data fra 

værstasjonene ble også utført på noen av disse turene, og i tillegg var det hovedmålet for en 

felttur i juni 2015. I september 2015 ble det utført dronefotografering av studieområdet for å 

lage en høyoppløselig DTM. Samtidig ble det gjennomført kontrollmålinger med 

differensiell GNSS av den snøfrie terrengoverflaten. 

For vintersesongen 2015 ble det i februar og mars målt langs alle vest-øst profilene og et av 

nord-sør profilene i det store rutenettet. I mai 2015 ved antatt snømaksimum ble det målt 

langs hele det store rutenettet. I tillegg ble hele det lille rutenettet målt for mars og mai. For 
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vintersesongen 2016 ble det for februar og mars målt langs vest-øst profilene i det store 

rutenettet. Se tabell 4-1 for en oversikt. 

Tabell 4-1: Oversikt over feltarbeid. Reisedager er også inkludert. Dato med * er dager brukt 

til måling av snøfordeling.   

Dato 

Målinger 

Annet Stort rutenett Lite rutenett 

19., 20., 21.*, 22. 
februar 2015 vø1 - vø5, ns1  

Vedlikehold av 
værstasjoner 

24., 25*, 26., 27.* mars 
2015 vø1 - vø5, ns2 

vø1 - vø6, ns1 - 
ns6  

3., 4.*, 5.*, 6.* mai 2015 
vø1 - vø5, ns1 - 

ns5 
vø1 - vø6, ns1 - 

ns6  

5. juni 2015   
Vedlikehold av 
værstasjoner 

21*. september 2015 vø5, ns5  
Droneflyging og 
kontrollmålinger 

17., 18.*, 19. februar 
2016 vø1 - vø5   

30., 31.* mars, 1. april 
2016 vø1 - vø5  + assistent på GEO4430 

  

For mars måned ble det sammen med de differensielle GNSS målingene utført målinger med 

georadar. Disse målingene skulle brukes til å sammenligne de to måleteknikkene. Dessverre 

og ved en feiltakelse, ble disse målingene slettet og tapt.  

 Måleutstyr 4.1.1

Til å utføre snøoverflatemålingene ble det benyttet måleutstyr produsert av Topcon. 

Mottakerne var av modellen Legacy E+ og antennene PG-A1 (Figur 4-2). Ekstra batterier 

var alltid med i felt, men det ble aldri behov for å benytte disse. I felt ble måleutstyret holdt 

beskyttet i en hard plastkoffert. I tillegg ble en håndholdt GPS av typen Garmin GPSmap 

60CSx (/62s) brukt til å navigere langs rutenettet i felt. 
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Figur 4-2: Måleutstyret som ble benyttet til snøoverflatemålingene. 

 Måleteknikk 4.1.2

Basemottakeren ble plassert i fastpunktet Steinen, og logget kontinuerlig mens 

overflatemålinger ble utført med en rovermottaker. Begge mottakerne var på forhånd stilt inn 

med et loggeintervall på 1 s. Roveren ble plassert i en pulk med stivt drag, og antennen 

montert bakerst på pulken. Ettersom målet var å oppnå profilmålinger av høy presisjon, ble 

løsningen å dra pulken med ski istedenfor snøskuter. Til dette var lette randoneeski med 

feller og helløftere det beste alternativet, men fjellski fungerte også ok.  

   

Figur 4-3: Rovermottaker montert på pulken til venstre, og basestasjonen montert på 

steinen til høyre. 



Resultat 

35 

Målingene med georadar av Gisnås og Litherland for sesongen 2011/12 og 2012/13 ble 

utført ved at utstyret ble dratt i en pulk av en snøscooter. Konsekvensen ble at de ikke klarte 

å holde seg til profillinjene, fordi topografien i studieområdet forhindret scooterkjøring flere 

steder.  Ruten ble i stor grad lagt rundt bratte skråninger og avblåste partier. Dermed ble det 

registrert få målinger der snødekket var tynt (eller ikke eksisterende) og i bratte heng som 

potensielt sett kunne samle mye snø. Ved bruk av ski ble dette ikke et problem, kun en 

utfordring som skulle mestres.  

Navigering langs profillinjene ble alltid utført ved hjelp av en feltassistent. Prinsippet for 

rovermålingene var at den fremste (navigatøren) gikk med en håndholdt GPS og følgte en 

innlagt rute, enten i «highway»-funksjon eller i fullt forstørret kartblad. Ruten startet med å 

følge vest-øst profil 1 til 5, for siden å fortsette i samme rekkefølge langs nord-sør profilene. 

Slik klarte navigatøren å holde seg omtrent +- 5 meter fra den planlagte profillinjen. Den 

bakerste fulgte så etter i en avstand på 50-100m, med pulken og måleutstyret, og siktet seg 

hele tiden inn på ryggen til navigatøren. Dermed var det av liten betydning dersom 

navigatøren måtte ta noen krappe svinger for å holde seg på GPS-ruten. Når navigatøren 

sklei ned en bakke viste det seg at det målte profilet ble rettest når andremann ventet med 

nedkjøringen til navigatøren var i bunnen av bakken og hadde finjustert sin posisjon på 

profillinjen.  

 Dronefotografering og kontrollmåling av terrengmodell 4.1.3

Omtrent ved snøminimum 21. september 2015 ble det gjennomført en feltkampanje for å 

lage en høyoppløselig digital terrengmodell av studieområdet. I underkant av 800 bilder ble 

tatt fra lufta med dronen Camflight 8. Bildene ble satt sammen i programmet AGISoft, og 15 

bakkekontrollpunkt (Figur 3-2) ble brukt til å georeferere terrengmodellen. Feltarbeidet ble 

utført under ledelse av senioringeniør Trond Eiken (UiO) og det var også han som tok seg av 

arbeidet med å produsere terrengmodellen. 

Det ble samtidig utført kontrollmålinger langs den snøfrie terrengoverflaten. Da ble 

mottakeren båret i en ryggsekk og antennen festet til sekken. Målingene ble senere brukt til å 

validere kvaliteten til terrengmodellen ved å beregne høydedifferansen mellom 

kontrollmålingene og terrengmodellen. Dette er samme fremgangsmåte som blir brukt til å 

beregne snødyp når det måles langs snøoverflaten (kapittel 4.3.2). Også måleserien med 
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høydedifferanse ble interpolert til punktavstand 1 meter slik som måleseriene med snødyp 

(kapittel 4.4.2 og 4.4.3).  

4.2 Etterprosessering av differensielle GNSS målinger 

Etterprosesseringen av feltmålingene ble utført i programmet Pinnacle (JPS, 1999). Det 

første steget var å laste inn måleseriene og legge til fastpunktet. Videre ble den statiske 

måleserien fra basen linket til fastpunktet. Antennetype og antennehøyde ble også lagt til for 

hver av måleseriene. Til prosesseringen ble det benyttet troposfæremodellen «Goad-

Goodman». De korrigerte posisjonsmålingene ble deretter eksportert til en «.dat-fil» i 

geodetiske (geografiske) koordinater.  Residualplot (Figur 4-4) for hver av måleseriene ble i 

etterkant av prosesseringen benyttet til å kontrollere presisjonen til posisjonsberegningen. 

Hver farge i residualplottet representerte restfeilen til en satellitt målt i sykluser av 

bærebølgen på 19 cm. En restfeil på 0,1 syklus tilsvarer omtrent 2 cm, noe som er en 

akseptabel presisjon for kinematiske målinger.   

Ettersom det senere ville være mest praktisk å jobbe med UTM koordinater i ArcMap og 

Matlab, ble koordinatene i «.dat-filen» konvertert med programmet «GTU-PPDF2.exe» laget 

av Trond Eiken. De konverterte koordinatene ble lagret i en ny «.kof-fil» som videre ble 

importert til programmet GIStrans. Her ble koordinatene tilslutt transformert fra ellipsoidisk 

til ortometrisk høyde (over havet).  

 

Figur 4-4: Eksempel på residualplot fra etterprosesseringen i Pinnacle som viser 

avstandsfeilen til satellittene representert av hver sin farge. Den horisontale aksen angir tid 

for måleperioden. Den vertikale aksen angir sykluser av bølgelengden. En syklus er 19cm, 

og 0,1 syklus er omtrent 2 cm.  
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4.3 Beregning av snødyp  

 For å beregne snødyp i målepunktene måtte målingene først sorters etter måletidspunkt og 

profil. Videre var det  nødvendig å beregne høyden til terrengmodellen i målepunktene og 

utføre subtrahering av  høyder. Hvordan dette ble utført er forklart i de understående 

delkapitlene.   

 Sortering i ArcMap  4.3.1

Datasettet besto av flere titalls tusen posisjonsmålinger av snøoverflaten målt ved flere 

tidsintervall. Derfor ble første prioritering å sortere dataene etter profil og måned for måling. 

ArcMap (ESRI, 2013) ble valgt til denne oppgaven, fordi programmet visualiserer data på en 

enkel interaktiv måte. Koordinatene ble lastet månedsvis inn i ArcMap og omgjort til shape-

fil. Videre ble markeringsvertøyet brukt til å velge alle punktene som tilhørte et bestemt 

profil. En ny shape-fil ble laget for profilet, og tilslutt ble koordinatene i profilet eksportet til 

en txt-fil til videre analyse i Matlab. Denne prosessen ble siden repetert for alle 

måleprofilene for hver måned.  

 Beregning i Matlab 4.3.2

Beregningen av snødyp ble forsøkt utført i ArcMap og Excel. Resultatet var vellykket, men 

prosessen var tidkrevende og det var vanskelig å automatisere arbeidet. Matlab  

(MathWorks, 2014) ble derfor brukt til beregning av snødyp og alt det resterende arbeidet 

presentert i denne oppgaven, med mindre noe annet presiseres. Å arbeide i Matlab betydde at 

når skriptet for etterbehandlingen var skrevet kunne det brukes til fremtidige målinger, og 

ville spare mye arbeidstid. En annen fordel var at det tillot stor brukerfrihet.  

På grunn av store datamengder var det ved nødvendig å organisere målingene i Matlab på en 

logisk måte som ville gjøre det enkelt å referere til de riktige profilene. Målingene ble derfor 

organisert i en struktur med inndelingen  

m.up.(måned={feb15,mars15,ma15i,sep15,feb16,mars16}).(grid={sg,lg}). 

(profil={vo1,…,vo5/vo6,ns1,…,ns5/ns6}).(koordinat={x,y,z}) 

Her er «m» forkortelsen for måling, «up» for ikke-prosessert (ikke-interpolert), «sg» og «lg» 

henholdsvis stort og lite grid. For eksempel ble z-koordinaten (høyden) til målingene i vest-
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øst profil 1 for det store rutenettet målt i mai måned referert til med følgende syntaks 

«m.up.mai.sg.vo1.z». 

Terrengmodellen ble lest inn i ascii-format for å beholde georeferansen til modellen. I tillegg 

til å lage en matrise med z-koordinatene, ble det laget to tilsvarende matriser for henholdsvis 

x- og y- koordinatene (Figur 4-5). For å gjøre om rasteren fra tif-format til ascii-format ble 

den først importert i ArcMap, og konvertert ved bruk av verktøyet «raster to ascii». 

Funksjonen «asciigridread_coord.m» skrevet av Bård Romstad (2007) og modifisert av 

Tobias Litherland (2012) ble benyttet til å lese inn terrengmodellen.  

 

Figur 4-5: x-, y- og z-koordinatmatriser for terrengmodellen av studieområdet. 

Høyden til terrengmodellen i målepunktet ble beregnet med den innebygde funksjonen 

«interp2», implementert i en løkke som utførte beregningene på målepunktene i profilene 

enkeltvis. Kort forklart utfører funksjonen en lineær interpolasjon mellom koordinatene (x-, 

y- og z- koordinatene vist i Figur 4-5) til terrengmodellen. Interpolasjonen ga en 

referanseflate, og z-verdien av denne flaten ble funnet for x- og y- koordinatene til hvert av 

målepunktene på snøoverflaten. Med andre ord ble det projisert vertikalt ned på 

referanseflaten fra målepunktene på snøoverflaten. Snødypet i hvert av målepunktene ble 

tilslutt beregnet ut i fra differansen mellom høyden til snøoverflaten og høyden til 

terrengmodellen i målepunktet (Figur 4-6). 
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Figur 4-6: Prinsippskisse for beregning av snødyp i et målepunkt. Zsnø måles i felt med 

kinematisk differensiell GNSS. ZDTM beregnes ved interpolasjon av terrengmodellen i 

Matlab. 

4.4 Interpolasjon av snødyp 

Ved å interpolere snødyp til jevnt fordelte observasjonspunkt vil det være mulig å estimere 

den romlige snøfordelingen i terrenget. Stegene for interpolering er beskrevet i delkapitlene 

under. 

 Valg av interpolasjonsavstand 4.4.1

Observerte snødyp var gitt i vilkårlige målepunkt langs profillinjene, siden målingene var 

logget hvert sekund. Det var derfor ingen systematisk avstand mellom målepunktene, og der 

målingene var utført i oppoverbakke lå målepunktene tett, mens i nedoverbakkene var de 

mer spredt. I tillegg hadde GNSS mottakeren logget i pausene når mottakeren var i ro. For å 

oppnå lik avstand mellom punktene langs profilene ble alle målinger interpolert med en gitt 

interpolasjonsavstand.  

Interpolasjonsavstanden ble bestemt ved å først beregne den gjennomsnittlige avstanden 

mellom alle målepunktene i hvert enkelt profil, og siden det samlede gjennomsnittet for alle 

målingene gjennom sesongen. Det var ønskelig å bruke en interpolasjonsavstand som var lik 

eller større enn gjennomsnittlig målepunktavstand. For å ekskludere målinger for samme 

posisjon (f.eks. når mottakeren sto stille i pausen) i beregningen av gjennomsnittsavstanden, 

ble det inkludert en terskelavstand som ekskluderte målinger som lå tettere enn 

terskelverdien. Forholdet mellom gjennomsnittsavstand og terkelverdier ble undersøkt 

grafisk (Figur 4-7). Forholdet viste at for terskelavstanden ca 1 cm og høyere var det en 
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lineær sammenheng mellom terskelavstand og gjennomsnittlig målepunktavstand. Det 

antydet at gjennomsnittlig målepunktavstand var ca 1 meter når mottakeren var i bevegelse, 

og derfor ble også 1 meter valgt som interpolasjonsavstand.   

 

Figur 4-7: Til venstre vises gjennomsnittlig avstand mellom målepunkt i alle profilene for 

hele sesongen som funksjon av terskelavstand. Til høyre vises hvordan antall målepunkt 

brukt til beregningen av gjennomsnittlig måleavstand varierer for ulike terskelverdier. 

 Opprettelse av nye profillinjer 4.4.2

I tillegg til å ordne målingene i et regelmessig mønster med et snødyp for hver meter var det 

ønskelig at de målte profillinjene skulle beholde sin opprinnelige form. Ved å interpolere 

snødyp til posisjoner langs de målte profillinjene, istedenfor til posisjoner langs de ideelle 

profillinjene, ble distansen for interpolasjonen minimal. Hvert hundrede målepunkt 

(inkludert det første og det siste) i hvert profil ble benyttet som ankerpunkt. Mellom de rette 

linjene, dannet mellom hver av ankerpunktene, ble det tilegnet koordinatpunkter for hver 

meter.  

Resultatet ble utglattede profillinjer med rettlinjede segment mellom hver opprinnelige 

hundrede måling med koordinatpunkt (x og y) for hver meter langs linjen. Med 

utgangspunkt i de nye profillinjene ble det videre beregnet profillinjer med 

interpolasjonsavstand 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 og 100 meter. Dette ble utført ved å trekke ut 

henholdsvis hver 2., 3., 5., …, 100. posisjon fra profillinjene med 1 meters punktavstand 

(Figur 4-8). Koordinatene ble lagt til i den samme m-strukturen og etter samme system som 

beskrevet i delkapittel 4.3.2, men denne gangen i substrukturen «m.i1., m.i2., m.i3., … 

osv.». 
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Figur 4-8: Utsnitt av samme profillinje plottet med 1 og 5 meter punktavstand. Profillinjen 

med 1 meter punktavstand blir brukt til å lage nye profillinjer med 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 

og 100 meter punktavstand.  

 Interpolering til nye profil 4.4.3

Beregnede snødyp i målepunktene ble interpolert til de nye vektorene ved å tilordne snødyp 

fra nærmeste målepunkt. Til denne operasjonen ble Matlab-funksjonen 

«scatteredInterpolant» og metoden «nearest» benyttet. Det ble samtidig brukt en 

interpolasjonsgrense på 10 meter, slik at kun målepunkt innenfor 10 meters radius ble 

benyttet til interpoleringen. Prosessen i kapittel 4.1-4.4 er oppsummert i Figur 4-9. 
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Figur 4-9: Oppsummering av stegene for innsamling og etterbehandling av kinematisk 

differensielle GNSS målinger. a) Montering av basestasjon b) Måling med rovermottaker 

som trekkes i pulk langs rutenettet c) Snødypet i hvert målepunkt beregnes ved 

høydedifferansen mellom målt posisjon og terrengmodellen d) Interpolasjon av ujevnt 

fordelte målepunkt.  

4.5 Snøfordeling for ulike DTM-oppløsninger 

Snødypet ble beregnet for ulike oppløsninger av terrengmodellen for å undersøke 

innflytelsen til modelloppløsningen på den romlige snøfordelingen. Den høyoppløselige 

terrengmodellen med 20cm oppløsning ble nedskalert til henholdsvis 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 

20m, 30m, 40m, 50m og 100m oppløsning. Nedskaleringen ble utført ved utvelgelse av x- 

og y-koordinatene fra den høyoppløselige terrengmodellen som var adskilt med avstanden 

lik den ønskelige DTM-oppløsningen. Videre ble funksjonen «interp2» med kubisk 

interpolasjonsmetode brukt til å interpolere høydeverdier (z-koordinater) fra den 

høyoppløselige terrengmodellen til posisjonene (x, y-koordinatene) i den nedskalerte 

terrengmodellen. 
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Både beregning av snødyp i målepunktene og interpolering til nye profilsegment slik som 

forklart i delkapittel 4.3.3 og 4.4.3 ble repetert, men denne gangen for hver av de nye DTM-

oppløsningene.  

4.6 Terrenganalyse 

En terrenganalyse ble gjennomført av hele studieområdet for ulike oppløsninger av 

terrengmodellen. Hensikten var å bruke resultatet til å undersøke den statistiske 

sammenhengen mellom snøfordelingen og terrengvariablene. Samtidig var det ønskelig å 

avdekke til hvilken grad terrengvariablene langs rutenettet representerte terrengvariablene i 

hele studieområdet.  

Hver terrengvariabel ble først beregnet for hvert punkt i terrengmodellen med 20 cm 

oppløsning. Det resulterte i en raster for hver terrengvariabel i samme størrelse som 

terrengmodellen, hvor hvert punkt inneholdt verdier av terrengvariabelen. Terrengvariablene 

ble deretter beregnet for alle posisjonene til interpolert snødyp langs de målte profilene for 

hver måned. Hver terrengvariabel ble i tillegg systematisert i egne vektorer (slik som 

snødyp) som inneholdt alle verdiene av variabelen for en bestemt profilretning. 

Profilvektorene ble videre samlet i en ny vektor som inkluderte variabelverdiene i alle 

posisjonene for interpolert snødyp for den gjeldene måneden. Slik kunne store mengder 

observasjonene sammenlignes. De geografiske koordinatene (x, y og z) til posisjonene for 

snødyp ble også systematisert på tilsvarende måte. Ettersom disse variablene er 

stedsavhengige kan de ikke brukes i statistiske tester til å generalisere snøfordelingen i 

høyfjellsterreng, men de kan brukes til å forutsi snøfordelingen innad i studieområdet.    

Fremgangsmåten over ble repetert for terrengmodellene med oppløsning 1m, 2m, 3m, 5m, 

10m, 20m, 30m, 40m, 50m og 100m, og terrengvariablene ble beregnet i punkt for alle de 

ulike interpolasjonsavstandene til snødyp. 

Terrengvariablene som ble beregnet var Winstral variabelen Sx, helning, helningsretning, 

profil krumning og plan krumning. Til å beregne flere av terrengvariablene ble det benyttet 

ulike metoder for å undersøke i hvilken grad metodene ga ulike resultat og eventuelt høyere 

korrelasjon med snødyp (Tabell 4-2). Helning ble beregnet med både med Horns-metode og 

D8-metoden. Helningsretning ble også beregnet med Horns-metode og surfnorm. Alt 

arbeidet ble utført i Matlab, og funksjonene som beregnet terrengvariablene for 
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terrengmodellene ble hentet fra verktøypakken TopoToolbox (Schwanghart and Scherler, 

2014) eller kodet av Gisnås (tabell4-2).   

Tabell 4-2: Terrengvariabler som ble beregnet for hele studieområdet og alle måleprofilene. 

*Bruker de 8 nærliggende cellene. ** Bruker kun normalen til den aktuelle cellen beregnet 

med funksjonen surfnorm 

Terrengvariabel Funksjon Kilde 

Helning 

slope_aspect *  (Horns metode) fra Gisnås 

gradient8 * TopoToolbox 

Helningsretning 

slope_aspect* (Horns metode) fra Gisnås 

aspect ** TopoToolbox 

Plan krumning curvature TopoToolbox 

Profil krumning curvature TopoToolbox 

Winstral variabelen Sx 
WinstralSX fra Gisnås 

 

Winstral variabelen Sx ble beregnet med søkeradius (dmax) 300 m, søkebredde 30˚ og 

søkevektorbredde (inc) 5˚. Ettersom vindeksponeringen skulle beregnes på lokal skala ble 

søkeradiusen på 300m ansett som rimelig, og denne søkebredden har ved tidligere forsøk gitt 

en av de høyeste korrelasjonene mellom Sx og snødyp (Winstral et al., 2002). En søkebredde 

på 30˚ tillater også noe usikkerhet og variasjon i hovedvindretningen, samtidig som en 

søkevektorbredde på 5˚ gir tilstrekkelig oppløsning (Winstral et al., 2002).  

På grunn av den korte måleserien for værstasjonen Bernd (kun 45 dager, Figur 3-5) var det 

ikke aktuelt å beregne vektede verdier av Winstral variabelen Sx med hensyn til 

vindfrekvens for de dominerende vindretningene. Alternativt kunne beregningene blitt utført 

med vindobservasjoner fra stasjonen Finsevatn, men som tidligere drøftet anses ikke denne 

stasjonen som fullverdig representativ for studieområdet siden den i liten grad registrer nord-

nordvestlig vind. Istedenfor ble det benyttet en fast hovedvindretning på 300 grader, som var 

et omtrentlig gjennomsnitt av observasjonene ved stasjonene Bernd og Finsevatn.   

Hensikten med å beregne terrengvariablene for den lavoppløselige terrengmodellen (100 

meter) var å bruke disse til å representere de grove egenskapene til terrenget. Som nevnt er 

topografien i studieområdet dominert av et høydedrag. Derfor var det ønskelig å undersøke 

om det var en statistisk sammenheng mellom snøfordelingen og himmelretningen til den 

lavoppløselige terrengmodellen. Det kunne bekrefte eller avkrefte at det generelt var mindre 

snø i den vindvendte siden enn i lesiden til høydedraget. Profil krumning til den 
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lavoppløselige terrengmodellen ble også beregnet med tanke på å avdekke hvilke områder av 

terrenget som i grove trekk var eksponert (konvekse) og hvilke som var oppsamlende 

(konkave).   

4.7 Statistiske Analyser 

Måleserien med interpolert snødyp langs hele det store rutenettet for mai 2015 sammen med 

terrengvariablene for ulike terrengmodelloppløsninger ga grunnlag for statistiske analyser av 

den romlige snøfordelingen. Multippel lineær regresjon ble utført i Matlab ved bruk av 

funksjonene «fitlm.m». 

For hvert sett med terrengvariabler tilhørende en terrengmodelloppløsning ble det laget en 

regresjonsmodell. I tillegg til disse terrengvariablene ble helning og profil krumning fra 

terrengmodelloppløsning 100m inkludert som prediktorer i hver regresjonsmodell. Snødyp 

beregnet for terrengmodelloppløsning 20 cm ble brukt som respons.    

For hver regresjonsmodell ble alle prediktorene først inkludert i modellen. Deretter ble 

usignifikante prediktorer med p-verdi > 0,05 stegvis fjernet fra modellen, der prediktoren 

med høyest p-verdi ble fjernet først. R
2
-verdien og RMSE ble brukt for å sammenligne 

kvaliteten til modellene. Diagnostisering av modellene ble utført ved å undersøke 

residualene.    

For regresjonsmodellene med terrengvariabeloppløsning 10m og 20m ble stegvis fremover 

seleksjon benyttet. Modellene ble bygget opp fra å ikke inkludere noen prediktorer til å 

inkludere alle de signifikante prediktorene. Seleksjonen ble utført slik at prediktoren som 

tilførte modellen høyest R
2
-verdi ble inkludert i et nytt steg. Da var det oversiktlig å følge 

hvordan modellen utviklet seg etter hvert som flere prediktorer ble inkludert. Deretter ble det 

gjort en «kost-nytte» vurdering av hvor mange av prediktorene som skulle inkluderes i den 

endelige modellen avhengig av når R
2
 sluttet å stige nevneverdig på bekostning av at flere 

prediktorer ble inkludert.  

Regresjonsmodellen for terrengvariabeloppløsning 10m ble videre brukt til å estimere 

snøfordeling i hele studieområdet, ved bruk av funksjonen «feval.m» og rasterne til 

terrengvariablene. Observert snødyp i interpolasjonspunkt langs profillinjene ble tilslutt 

sammenlignet med modellert snødyp i samme punkt.    
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I tillegg ble det laget en regresjonsmodell for terrengvariabeloppløsning 10m med 

responsvariabelen snøfordelingsindeks SDind (kapittel 2.3.4). Hensikten var å lage en modell 

som bevarte den observert lokale terrengvariasjonen i snøfordelingen, og som muliggjorde å 

estimere snøfordeling når det både var generelt mindre og mer snø i fjellet. Igjen ble 

funksjonen feval.m brukt sammen med modellen og rasterne med terrengvariablene til å 

estimere verdier av SDind i feltområdet. Deretter, ved bruk av gjennomsnittlig snødyp fra 

vest-øst profil 3 og 4 ble snøfordelingen beregnet ut i fra de modellerte verdiene av SDind.   
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5 Resultat 

5.1 Snøfordeling 

For akkumulasjonssesongen 2015 og 2016 er det tilsammen utført 55 246 posisjonsmålinger 

langs snøoverflaten i studieområdet. Beregnet snødyp i hver posisjon er videre brukt som 

grunnlag for interpolasjon til 36 611 nye punkt langs det store og lille rutenettet. Minste 

avstand mellom nye interpolasjonspunkt er 1 meter og maksimal interpolasjonsradius er 10 

meter.  

 Romlig snøfordeling 5.1.1

Den romlige snøfordelingen kommer tydelig frem når målingene presenteres i et kartplan. 

Til venstre i Figur 5-1 og Figur 5-2 vises de opprinnelige profilene med snødyp før 

interpolasjon, og til høyre vises de samme profilene etter interpolasjon av snødyp til hver 

meter. Profilene etter interpolasjon er noe rettere, og for enkelte strekk mangler snødyp der 

interpolasjonsradiusen (10 m) har vært for kort. Generelt er snødypet minst i vestvendte 

helninger og størst i østvendte helninger. Det er også antydning til at denne trenden blir 

forsterket avhengig av krumning, der konvekse vestvendte sider har minst snødyp og 

konkave østvendte sider har størst snødyp. I nordvendte helninger som følger en konkav 

terrengformasjon og som dermed har utstikkende terreng mot vest, finnes det også snødyp 

som er over gjennomsnittet, som f.eks. nordre delt av nord-sør profil 2.   

Flere steder i studieområdet er det observert romlige variasjoner i snøfordelingen fra 

akkumulasjonssesongen 2015 til 2016. For høydedraget som er markert i krysningspunktet 

mellom vest-øst profil 4 og nord-sør profil 4, er det for sesongen 2015 målt størst snødyp i 

østhelningen til høydedraget, mens i 2016 er det målt størst snødyp i vesthelningen. 

Værstasjonen Erika rakk så vidt over snøoverflaten i mars 2015, og i mai 2015 var hele 

stasjonen under snøoverflaten. I mars 2016 var det ca 2 m mindre snødyp ved stasjonen 

sammenlignet med året før, og snøfonna som hadde vokst seg ut fra vest og begravet 

stasjonen året før var ikke tilstede (Figur 5-3).  
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Figur 5-1: Observert romlig snøfordeling i studieområdet året 2015. De lengste profilene er 

ca 1000m og de korteste er ca 250 m. Ekvidistanse er 5 m og nord følger y-aksen. 
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Figur 5-2: Observert romlig snøfordeling i studieområdet året 2016. De lengste profilene er 

ca 1000m og de korteste er ca 250 m. Ekvidistanse er 5 m og nord følger y-aksen.  

 

Figur 5-3: Variasjon i romlig snøfordeling fra februar 2015 til mars 2016. Den stipla linjen 

viser den omtrentlige snøoverflaten for februar 2015, og holder samme orientering i begge 

bildene. Værstasjonen Erika kan ses til høyre.  
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 Snøfordeling for profil og rutenettet 5.1.2

For akkumulasjonssesongen 2015 øker gjennomsnittlig snødyp fra februar til mai (Tabell 

5-1). Gjennomsnittlig interpolert snødyp langs vest-øst profilene i det store rutenettet for 

februar 2015, mars 2015, og mai 2015 er henholdsvis 2,03 m, 2,23 m og 2,50 m. 

Variasjonskoeffisienten (CV) for de samme profilene endrer seg fra 0,75 til 0,76 til 0,72. 

Langs nord-sør profilene i mai 2015 er gjennomsnittlig snødyp 2,32 m, og CV = 0,78. Det 

gir et lavere snødyp, men større variasjon langs nord-sør profilene enn vest-øst profilene.   

Langs det lille rutenettet i mai 2015 er gjennomsnittlig snødyp 1,69 m og dermed 0,72 m 

lavere enn langs det store rutenettet. CV er også 0,05 lavere for det lille rutenettet i forhold 

til det store. For det store rutenettet i mai 2015 hadde 12,6 % av punktene mindre enn 0,5 m 

snødyp. Tilsvarende hadde 10,3 % av punktene mer enn 5 m snødyp, og største observerte 

snødyp var 9,77 m.  

For februar 2016 og mars 2016 var gjennomsnittlig snødyp langs profil vest-øst i det store 

rutenettet henholdsvis 2,49 m og 2,13 m. CV for de samme målingene var 0,56 og 0,64, og 

dermed lavere enn året før. Det er verdt å bemerke at for februar 2016 er vestre del av vest-

øst profil 4 og 5 fjernet på grunn av høye RMS-verdier (>1m) ved prosessering.   
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Tabell 5-1: Oppsummering av snøfordelingen for vintersesongen 2015 og 2016.  

* mangler store deler av profil 

   Før 
interpolasjo
n Etter interpolasjon (1m) 

Måned Rute-
nett 

Profil Antall 
målepunkt 

Antall 
målepunkt 

Maks 
snødyp 
[m] 

Gj.sntt. 
snødyp 
[m] 

Std.avvik 
snødyp 
[m] 

CV 
snødyp 

februar 
2015 

stort 

vø1 1429 1008 6,35 2,13 1,45 0,68 

vø2 934 1011 6,04 2,26 1,51 0,67 

vø3 1272 972 5,84 1,84 1,34 0,73 

vø4 1429 1038 7,29 2,07 1,78 0,86 

vø5 1715 967 5,69 1,84 1,42 0,77 

ns1 2085 902 5,48 1,87 1,29 0,69 

alle vø 8864 4996 7,29 2,03 1,52 0,75 

mars 
2015 

stort 

vø1 1720 977 6,96 2,53 1,55 0,61 

vø2 942 998 6,75 2,40 1,70 0,71 

vø3 1518 998 6,77 2,05 1,47 0,72 

vø4 1231 989 6,71 2,16 1,85 0,86 

vø5 2267 1007 7,87 2,00 1,84 0,92 

ns2 1158 992 7,09 2,59 1,66 0,64 

alle vø 7678 4969 7,87 2,23 1,70 0,76 

lite 

vø1 504 219 2,25 1,03 0,64 0,63 

vø2 542 249 4,49 1,88 1,19 0,63 

vø3 333 249 3,94 2,07 1,17 0,57 

vø4 261 252 5,08 1,25 1,27 1,01 

vø5 258 248 3,93 0,95 0,90 0,95 

vø6 852 254 3,93 1,15 0,92 0,80 

ns1 814 220 3,26 1,86 0,86 0,46 

ns2 300 250 4,07 1,92 1,03 0,54 

ns3 409 250 2,65 1,11 0,66 0,60 

ns4 301 249 1,11 0,51 0,26 0,51 

ns5 255 247 3,70 1,74 1,08 0,62 

ns6 479 248 3,40 1,68 0,74 0,44 

hele 
grid 

5308 2935 5,08 1,43 1,05 0,73 

mai 
2015 

stort 

vø1 1175 995 7,20 2,82 1,60 0,57 

vø2 762 994 6,75 2,62 1,70 0,65 

vø3 1771 1007 6,71 2,38 1,65 0,69 

vø4 1330 1003 6,74 2,37 1,92 0,81 

vø5 2334 970 9,77 2,28 2,04 0,89 

ns1 1464 995 6,34 2,48 1,55 0,62 

ns2 1130 995 7,18 2,86 1,81 0,63 

ns3 1446 997 6,87 2,23 1,88 0,85 

ns4 1051 992 6,04 1,97 1,65 0,84 

ns5 1535 997 7,23 2,08 1,91 0,92 

alle vø 7372 4969 9,77 2,50 1,79 0,72 

alle ns 6626 4976 7,23 2,32 1,79 0,77 

hele 
grid 

13998 9945 9,77 2,41 1,78 0,75 

lite 
vø1 301 251 3,55 1,41 0,90 0,64 

vø2 1117 255 5,69 2,23 1,49 0,67 
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vø3 176 251 4,04 2,23 1,21 0,54 

vø4 276 245 5,28 1,39 1,30 0,94 

vø5 143 212 4,41 1,18 1,06 0,90 

vø6 336 217 4,31 1,49 1,03 0,69 

ns1* 672 182 3,53 2,21 0,66 0,30 

ns3 321 250 3,05 1,61 0,72 0,45 

ns4 205 208 1,50 0,66 0,31 0,47 

ns5 230 248 5,07 2,17 1,48 0,68 

ns6 626 250 3,68 1,87 0,88 0,47 

hele 
grid 

4403 2569 5,69 1,69 1,18 0,70 

februar 
2016 

stort 

vø1 1772 998 6,31 2,68 1,24 0,46 

vø2 756 994 6,50 2,56 1,30 0,51 

vø3 1800 959 6,55 2,28 1,34 0,59 

vø4* 1030 741 6,15 2,49 1,51 0,61 

vø5* 777 616 9,16 2,37 1,62 0,68 

alle vø 6135 4308 9,16 2,49 1,39 0,56 

mars 
2016 

stort 

vø1 1157 997 6,63 2,32 1,34 0,58 

vø2 1489 996 4,72 2,11 1,06 0,50 

vø3 1353 994 6,07 2,06 1,34 0,65 

vø4 1700 1009 6,54 2,09 1,54 0,74 

vø5 2003 999 7,55 2,05 1,47 0,72 

alle vø 7702 4995 7,55 2,13 1,36 0,64 

 

Snøfordelingen kan også uttrykkes ved histogram som viser den relative andelen av snødyp 

innenfor gitte dybdeintervall. Figur 5-4 viser snøfordelingen for vest-øst profil 1-5 for 

februar, mars og mai 2015. I histogrammene representerer hver stolpe et dybdeintervall på 

0,25 m. Snøfordelingen blir flatere og forskjøvet mot høyre utover sesongen fra februar til 

mai 2015, ettersom andelen av målinger med dyp snø øker mot slutten av 

akkumulasjonssesongen. Den samme trenden kan også bli observert for hver av nord-sør 

profilene i det store rutenettet, samt profilene i det lille rutenettet. 
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Figur 5-4: Snøfordeling i studieområdet for hvert vest-øst (vo) profil i det store rutenettet 

som viser utviklingen for akkumulasjonssesongen 2015 fra februar til mai. 

Interpolasjonsavstand er 1m, DTM-oppløsning er 20 cm og stolpebredde er 25 cm. I tillegg 

viser figuren antall interpolasjonspunkt (n), gjennomsnittlig snødyp (snitt), standardavvik (σ) 

og relativt standardavvik (CV).  

Snøfordeling til stort rutenett langs vest-øst profil vinteren 2015 
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Den samlede snøfordelingen langs vest-øst profil 1-5 for de tre målekampanjene i februar, 

mars og mai 2015 (Figur 5-5) viser også en klar økning i store snødyp mot slutten av 

akkumulasjonssesongen. Samtidig avtar den relative andelen av snødyp under 1 meter. Det 

samsvarer med utviklingen i fordelingen til de fleste profilene (Figur 5-4). For vinteren 2016 

er trenden omvendt, men her mangler også deler av profilene for februar 2016. 

Snøfordelingen mars 2016 skiller seg fra snøfordelingen i mars 2015 fra at det er mindre 

variasjon i snødyp (CV = 0,64 mot CV = 0,76). En tydelig forskjell er at det for mars 2016 er 

en større andel punkt med snødyp mellom 2-3 meter.  

 

Figur 5-5: Samlet snøfordeling langs vest-øst profil i det store rutenettet for alle måleseriene 

i vintersesongen 2015 og 2016. Interpolasjonsavstand er 1m, DTM-oppløsning er 20 cm og 

stolpebredde er 25 cm.  I tillegg viser figuren antall interpolasjonspunkt (n), gjennomsnittlig 

snødyp (snitt), standardavvik (σ) og relativt standardavvik (CV).  

Den samlede snøfordelingen langs det lille rutenettet for sesongen 2015 (Figur 5-6) viser 

samme utvikling som det store rutenettet. Gjennomsnittlig snødyp øker og CV avtar mot 

mai. For både det store og det lille rutenettet er de største snødypene målt langs vest-øst 

profilene. For det lille rutenettet er CV størst for vest-øst profilene, mens for det store 

rutenettet er CV størst for nord-sør profilene.  

 

Samlet snøfordeling til stort rutenett langs vest-øst profil 1-5 
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Figur 5-6: Sammenligning av snøfordeling langs profilretningene vest-øst, nord-sør og hele 

rutenettet. Interpolasjonsavstand er 1m, DTM-oppløsning er 20 cm og stolpebredde er 25 

cm.  I tillegg viser figuren antall interpolasjonspunkt (n), gjennomsnittlig snødyp (snitt), 

standardavvik (σ) og relativt standardavvik (CV). 

 Snøfordeling for ulike interpolasjonsavstander 5.1.3

Ved å øke interpolasjonsavstanden fra 1 m til 5 m er det liten endring i snøfordelingen langs 

det store rutenettet i mai 2015 (Figur 5-7). Både gjennomsnittlig snødyp og CV forblir det 

samme, til tross for at antall observasjoner reduseres til en femtedel.  

Ved interpolasjonsavstand 10 meter avtar gjennomsnittlig snødyp med 1cm, uten at CV 

endres. Fra histogramfordelingen kommer det frem at den relative andelen av observasjoner 

under 0,5 meter reduseres samtidig som noen av snødypene over 8 m faller bort. Det er først 

Snøfordeling for ulike profilretninger 
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ved interpolasjonsavstand 30 meter at de store endringene i snøfordelingen blir synlige.  Ved 

interpolasjonsavstand 100 meter er gjennomsnittlig snødyp 2,45 m og CV = 0,77.  

 

 

Figur 5-7: Viser endring i snøfordeling for ulike interpolasjonsavstander langs hele det store 

rutenettet i mai 2015. DTM-oppløsning er 20 cm og stolpebredde er 25 cm. I tillegg viser 

figuren antall interpolasjonspunkt (n), gjennomsnittlig snødyp (snitt), standardavvik (σ) og 

relativt standardavvik (CV). 

  

Samlet snøfordeling i mai 2015 langs stort rutenett  
 for ulike interpolasjonsavstander og DTM oppløsning 20cm 
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 Snøfordeling for ulike terrengmodelloppløsninger 5.1.4

Den høyoppløselige terrengmodellen (20 cm) er nedksalert til oppløsningnene 1m, 2m, 3m, 

5m, 10m, 20m, 30m, 40m, 50m og 100m (Figur 5-8).  

 

Figur 5-8: Terrengmodellen av studieområdet med oppløsningene 20cm, 5m 10m, 20m, 

50m, 100 m. Den høyoppløselige terrengmodellen, med 20 cm oppløsning ble laget med 

drone. Den ble i tillegg nedskalert til 1m, 2m, 3m, 30m og 40m oppløsning, men disse er 

ikke inkludert i figuren. 

Snøfordelingen beregnet for hver av terrengmodelloppløsningene med interpolasjons-

avstanden 1 m. (Figur 5-9). Gjennomsnittlig snødyp (2,41 m) og CV (0,75) forblir de samme 

for 20 cm og 2 m terrengmodelloppløsning. Ved bruk av 10 m terrengmodelloppløsning 

reduseres den relative andelen av observert snødyp under 0,5 m med 2,3 %. Samtidig avtar 

gjennomsnittlig snødyp med 1 cm og CV med 0,01. Videre er maksimum snødyp 8,93 m 

sammenlignet med 9,77 m for 20 cm terrengmodelloppløsning. Korrelasjonen mellom 

snødyp for 20 cm og 10 m terrengmodelloppløsning er R2 = 0,99 (Figur 5-10). Ved 20 m 

terrengmodelloppløsning kan det ses endringer i snøfordelingen, og CV har sunket til 0,69. 

Ved synkende oppløsning øker mengden negative snødyp, og ved 50 m og 100 m 

terrengmodelloppløsning er snøfordelingen tilnærmet normalfordelt. 
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Figur 5-9: Viser endring i snøfordeling beregnet med ulike DTM-oppløsninger langs hele det 

store rutenettet i mai 2015. Brukt interpolasjonsavstand er 1m og stolpebredde er 25 cm. I 

tillegg viser figuren antall interpolasjonspunkt (n), gjennomsnittlig snødyp (snitt), 

standardavvik (σ)  og relativt standardavvik (CV). (fra newVector20160201.m)  

 

Figur 5-10: Korrelasjon mellom snøfordeling beregnet med 20 cm og 10 m terrengmodell-

oppløsning. Rød linje viser beste tilpassing av punkt. 

Samlet snøfordeling i mai 2015 langs stort rutenett  
 for ulike DTM oppløsninger og ip.avst. 1m 
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Figur 5-10 viser endring i snøfordeling beregnet med 10 m terrengmodelloppløsningen og 

ulik interpolasjonsavstand. Når interpolasjonsavstanden økes fra 1 m til 10 m avtar 

gjennomsnittlig snødyp med 1 cm til 2,39 cm og CV forblir den samme (0,73). Til 

sammenligning er gjennomsnittlig snødyp 2,41 cm og 0,75 beregnet med 

terrengmodelloppløsning 20 cm og interpolasjonsavstand 1 m (Figur 5-7). Selv med 50 m 

interpolasjonsavstand og 10 m terrengmodelloppløsning er gjennomsnittlig snødyp 2,40 m 

og CV er 0,72.  

 

 

Figur 5-11: Viser endring i snøfordeling for ulike interpolasjonsavstander beregnet med 

DTM-oppløsning 10m. Stolpebredde er 25 cm. Figuren viser antall interpolasjonspunkt (n), 

gjennomsnittlig snødyp (snitt), standardavvik (σ) og relativt standardavvik (CV). 

Samlet snøfordeling i mai 2015 langs stort rutenett  
 for ulike interpolasjonsavstander og DTM oppløsning 10m 
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5.2 Kontrollmåling av terrengmodell 

Den snøfrie terrengoverflaten i september 2015 ble kontrollmålt langs vest-øst profil 1,2 og 5 

og nord-sør profil 5. På grunn av strømbrudd til mottakeren ble kun vest-øst profil 5 og nord-

sør profil 5 registrert. Høydedifferansen mellom kontrollmålingene og terrengmodellen 

(Figur 5-12) er minst for de flate partiene og størst i de bratte partiene. Når høydedifferansen 

er positiv er kontrollmålingene høyere enn overflaten i terrengmodellen, og omvendt er 

høydedifferansen negativ når kontrollmålingene er lavere enn overflaten i terrengmodellen. 

 

Figur 5-12: Kontrollmålinger langs den snøfrie terrengoverflaten til profil vest-øst 5 og halve 

profil nord-sør 5. Fargen angir høydedifferansen mellom kontrollmålingene og 

terrengmodellen. Ekvidistanse er 5 meter.   

Etter interpolasjon til en meter punktavstand er gjennomsnittlig høydedifferanse 0,04 m (σ = 

0,17 m) langs vest-øst profil 5 og 0,10 m (σ = 0,12 m) langs nord-sør profil 5 (Figur 5-13). 

For alle observasjonene i begge profilene er gjennomsnittlig høydedifferanse 0,06 m (σ = 

0,16). Med 0,25 m intervallbredde har fordelingen til høydedifferansen langs vest-øst profil 

5 flest observasjoner i intervallet 0,5-0,75 m, nord-sør profil 5 flest observasjoner for 

intervallet 0,75-1,00 m.  

 

Figur 5-13: Fordeling til høydedifferansen mellom kontrollmålinger (ip.avst. 1m) og 

terrengmodellen med 20 cm oppløsning utført i september 2015. Stolpebredde er 0,25 m.  
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De ca. 200 vestligste observasjonene langs  vest-øst profil 5 skiller seg ut ved å ha en tydelig 

positiv gjennomsnittsverdi (0,13 m) (Figur 5-14). For de resterende målingene langs profilet 

varierer høydedifferansen relativt jevnt mellom positive og negative verdier. Unntakene er to 

steder (ca målepunkt 370 og 470) hvor høydedifferansen er -1,05 m og -0,99 m. Langs nord-

sør profil 5 har de 100 sørligste observasjonene en tydelig negativ gjennomsnittsverdi (-0,04 

m), mens de resterende observasjonene har en jevn positiv gjennomsnittsverdi (0,15 cm).  

 

Figur 5-14: Høydedifferansen mellom kontrollmålinger og terrengmodell langs vest-øst profil 

5 og nord-sør profil 5.  

Høydedifferansen er i tillegg beregnet i 44 punkt med bakketemperaturloggere (Gisnås, 

2016). Bakketemperaturloggerne er hovedsakelig lokalisert i området rundt senteret av 

terrengmodellen (Figur 3-2), og gjennomsnittlig høydeforskjell i punktene er -0,016 m (σ = 

0,133 m).   

For posisjonene prosessert i Pinnacle er gjennomsnittlig Root Mean Square (RMS) for alle 

koordiantene 0,032 m (tabell 5-3). Posisjonsmålinger med RMS-verdi høyere enn 1 m 

fjernet fra måleseriene og ikke inkludert i analysen og resultatene. For posisjonsmålingene 

langs det store rutenettet i mai 2015 er gjennomsnittet av østlig, nordlig og vertikalt 

standardavviket henholdsvis 0,012 m, 0,018 m og 0,026 m. Det gir vertikalt standardavvik 

som er ca 2,2 ganger så stort som det østlige og ca 1,4 ganger så stort som det nordlige 

standardavviket  
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Tabell 5-2: Gjennomsnitt av Root Mean Square (RMS) fra prosessering i Pinnacle for alle 

målekampanjene og rutenett.. 

år 2015 2016 

ALLE 

måned feb mars mai sep feb mars 

rutenett stort stort lite begge stort lite  begge stort stort Stort 

RMS [m] 0,031 0,031 0,031 0,031 0,034 0,031 0,033 0,029 0,034 0,032 0,032 

 

5.3 Resultat av terrenganalyse 

Sammenligning viser at minimumverdien er mindre og maksimumverdien er større for 

terrengvariablene til hele studieområdet sammenlignet med terrengvariablene langs hele det 

store rutenettet (i interpolasjonspunkt for snødyp mai 2015, tabell 5-4). Denne forskjellen er 

gjeldene for både 20 cm og 10 m terrengmodelloppløsning, men for den laveste 

oppløsningen er verdiene ytterligere redusert. Gjennomsnittlig helning er den samme både 

langs rutenettet og i hele studieområdet for begge modelloppløsningene. Gjennomsnittlig 

helningsretning langs rutenettet for begge modelloppløsningene avviker med 5˚ i vestlig 

retning i forhold til studieområdet.  

For 20 cm terrengmodelloppløsning er det et avvik på 0,001 for gjennomsnittlig profil som 

indikerer at studieområdet noe mer konkavt (oppsamlende) enn terreng som er representert 

langs rutenettet. Denne ulikheten er svært liten og ikke synlig for lavere 

terrengmodelloppløsning og heller ikke for plan krumning. At det er mer oppsamlende 

terreng i studieområdet kan også gjennspeiles i Sx som viser gjennomsnittsverdien er høyere 

(mer områder med vindskygge) i studieområdet enn langs rutenettet. Gjennomsnittlig høyde 

er den samme for begge terrengmodelloppløsningene, men er 12 meter høyere langs 

rutenettet.  
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Tabell 5-3: Sammenligning av terrengvariablene for hele studieområdet og for det store 

rutenettet, både for 20 cm og 10 m terrengmodelloppløsning.  

Variabel Oppløsning Sted min max snitt σ CV 

Helning 
[˚] 

DTM 20cm st.omr. 0 87 14 10 0,71 

rutenett. 0 69 14 9 0,63 

DTM 10m st.omr. 0 56 11 7 0,60 

rutenett 1 33 11 5 0,47 

Helnings-retning 
[˚] 

DTM 20cm st.omr. 0 360 179 116 0,65 

rutenett 1 360 183 114 0,62 

DTM 10m st.omr. 0 360 178 120 0,68 

rutenett 1 359 183 111 0,61 

Profil krumning DTM 20cm st.omr. -61,607 35,270 -0,002 0,250 -157,86 

rutenett -1,306 1,582 -0,001 0,173 -117,82 

DTM 10m st.omr. -0,042 0,063 0,000 0,008 -114,15 

rutenett -0,029 0,027 0,000 0,006 115,39 

Plan krumning DTM 20cm st.omr. -8,460 15,796 0,001 0,040 48,86 

rutenett -0,336 0,608 0,001 0,023 25,78 

DTM 10m st.omr. -0,006 0,009 0,000 0,001 9,57 

rutenett -0,003 0,004 0,000 0,000 9,05 

Sx 
[˚] 

DTM 20cm st.omr. -89 89 2 21 11,24 

rutenett -54 54 -3 14 -5,11 

DTM 10m st.omr. -82 84 2 18 8,62 

rutenett -25 34 -2 11 -4,51 

Høyde  
[m.o.h.] 

DTM 20cm st.omr. 1194 1364 1265 37 0,03 

rutenett 1212 1329 1277 31 0,02 

DTM 10m st.omr. 1195 1362 1265 37 0,03 

rutenett 1213 1328 1277 31 0,02 

 

Terrenganalysen viser at det er liten forskjell mellom de ulike metodene for beregning av 

helning og helningsretning. Korrelasjonen for helning beregnet med Horns og D8 metoden 

og korrelasjonen for helningsretning beregnet med Horns og Surfnorm er begge R
2
 = 0,96 

(Figur 5-15). Dermed er det prioritert å benytte Horns metode i den videre terrenganalysen 

siden det er en vel etablert og dokumentert metode.  
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Figur 5-15: Plot av de ulike metodene for beregning av terrengvariablene helning og 

helningsretning. Plottene viser variabelverdien for terrengmodelloppløsning 20cm i 

posisjonene til interpolert snødyp (n=9945) langs det store rutenettet for mai 2015.  

Den relative fordelingen til terrengvariablene beregnet for 20 cm terrengmodelloppløsning er 

presentert i Figur 5-16 til Figur 5-21. Hver figur viser både fordeling av variabelen i hele 

studieområdet (n = 70 132 440) og langs det store rutenettet (n = 9 945). I tillegg presenteres 

den samlede fordelingen langs de fem vest-øst profilene (n = 4969) og nord-sør profilene (n 

= 4976).  Med unntak av høyde gir alle terrengvariablene langs rutenettet en tilsynelatende 

troverdig representasjon av variasjonen i terrengvariablene i studieområdet.  

 
Figur 5-16: Helning for 20 cm terrengmodelloppløsning. Stolpebredde er 2˚. 

 
Figur 5-17: Helningsretning for 20 cm terrengmodelloppløsning. Stolpebredde  er 10˚. 
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Figur 5-18: Plan krumning for 20 cm terrengmodelloppløsning. Stolpebredde 0,005. 

 
Figur 5-19: Profil krumning for 20 cm terrengmodelloppløsning. Stolpebredde er 0,02. 

 
Figur 5-20: Høyde for 20 cm terrengmodelloppløsning. Stolpebredde er 5 m. 

 
Figur 5-21: Winstralvariabelen Sx for 1m terrengmodelloppløsning. Stolpebredde er 4˚. 
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Beregningene av Sx for studieområdet (Figur 5-22) viser at de største områdene med negativ 

Sx-verdi (vindeksponering) finnes i vestre del av studieområdet, og at de største områdene 

med positiv Sx-verdi (vindskygge) finnes i østre del av studieområdet. Allikevel er det det et 

større felt i nord-vestre hjørne som har positiv Sx-verdi.  

 

Figur 5-22: Sx for 10 meter terrengmodelloppløsning. 
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5.4 Resultat av statistisk analyse 

 Korrelasjon mellom snødyp og terrengparametere 5.4.1

Korrelasjonen mellom målt snødyp (beregnet for 20 cm terrengmodelloppløsning) og 

terrengvariablene er økende når terrengmodelloppløsningen avtar. Summeres korrelasjonen 

mellom snødyp og hver av terrengvariablene (tilsvarende den øverste raden i tabell 5-5), 

stiger summen av R
2
 fra 0,25 til 0,26 til 0,64 når det brukes 20 cm, 1m og 10m 

terrengmodelloppløsning.   

For terrengmodelloppløsning 10 m er korrelasjonen mellom snødyp og terrengvariablene 

størst for profil krumning (R
2
 = 0,201) og Sx (R

2
 = 0,195). Korrelasjonen vises også i 

boxplot (Figur 5-23). De resterende terrengvariablene viser lite korrelasjon mot snødyp. 

Største korrelasjon innad mellom terrengvariablene er for Sx og helningsretning (R
2
 = 0,22).  

Tabell 5-4: Korrelasjonsmatrise for snødyp (beregnet for terrengmodelloppløsning 20cm) og 

terrengvariablene (beregnet for terrengmodelloppløsning 10m eller 100m når presisert).  

VARIABLER 
DTM 10m 

snødyp 
 

Sx helning helnings- 
retning 

helnings- 
retning  
DTM 100m 

profil  
krumning 

profil  
krumning  
DTM 100m 

Plan  
krumning 

snødyp  
DTM 20cm 

1,00 0,19 0,02 0,05 0,05 0,20 0,05 0,07 

Sx  1,00 0,00 0,22 0,10 0,07 0,01 0,04 

helning   1,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 

helnings- 
retning 

   1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 

helnings- 
retning 
DTM 100m 

    1,00 0,00 0,02 0,01 

profil  
krumning 

     1,00 0,02 0,12 

profil  
krumning 
DTM 100m 

      1,00 0,01 

plan  
krumning 

       1,00 
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Figur 5-23: Boxplot av terrengvariabler kategorisert etter snødyp. Nedre og øvre del av 

boksen er henholdsvis 25. og 75. persentilen, og medianen er angitt ved rød horisontallinje. 

Uteliggere er plottet (+) utenfor stolpene.  

Plottes korrelasjonen mellom snødyp og profil krumning, og snødyp og Sx for ulike 

terrengmodelloppløsninger ser man at korrelasjonen øker helt frem til 

terrengmodelloppløsning 20 m (Figur 5-24). 
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Figur 5-24: Korrelasjon mellom snødyp og hver av terrengvariablene Sx og profil krumning 

som funksjon av terrengmodelloppløsning.  

 Multippel lineær regresjonsmodell for snøfordeling 5.4.2

Lineær multippel regresjon med terrengvariablene som prediktorer og snødyp som respons 

gir høyest modellforklaring når det benyttes terrengmodelloppløsning 10 m og 30 m (Figur 

5-25). Den mest komplekse modellen for disse oppløsningene som inkluderer alle de 

signifikante prediktorene (maksimalt syv) forklarer henholdsvis 45,7 % (RMSE = 1,36 m) 

og 47,4% (RMSE = 1,34 m) av snøfordelingen. Når det kun benyttes de tre mest signifikante 

prediktorene forklarer modellene henholdsvis 41,5 % (RMSE = 1,41 m) og 40,6 % (RMSE = 

1,42 m). 

 

Figur 5-25: Utvikling av R
2
-justert og RMSE for den lineære regresjonsmodellen ved bruk av 

alle de signifikante terrengvariablene (maksimalt 7) for varierende terrengmodelloppløsning. 
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Forskjellen i forklaringsverdien til regresjonsmodellene for terrengmodelloppløsning 10 m 

og 30 m er liten, men for å oppnå høyest mulig oppløsning i modellresultatet brukes 

variablene for 10 m terrengmodelloppløsning i den videre analysen (Figur 5-26). I tillegg er 

terrengmodell med 10 m oppløsning for hele Norge gratis tilgjengelig på internett, og det er 

dermed relevant å undersøke kvaliteten til regresjonsmodellen ved bruk av denne 

terrengoppløsningen.  

 

Figur 5-26: Fordelingen til terrengvariablene samt snødyp som er brukt som prediktorer og 

respons i den lineære regresjonsmodellen.  

Winstral variabelen Sx (DTM 10m), profil krumning (DTM 10m), og helningsretning (DTM 

100m) er de tre mest signifikante prediktorene for snødyp (tabell 5-6). Når 

modellenstørrelsen økes fra steg 3 til 6, stiger R
2 

kun med 0,042 på bekostning av at tre nye 

variabler introduseres. Når koordinatene (x, y, z) i tillegg inkluderes som prediktorer til de 

seks terrengvariablene blir R
2
 = 0,486 (RMSE = 1,32 m). Samtidig betyr det at modellen blir 

stedsavhengig, og derfor benyttes ikke disse prediktorene. For å holde kompleksiteten til 

modellen lav, benyttes kun de tre mest signifikante variablene Sx (DTM 10m), profil 
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krumning (DTM 10m) og helningsretning (DTM 100m) videre i modellen. Da er R
2
 = 0,415 

og RMSE = 1,409 m.  

Tabell 5-5: Statistiske resultat for stegvis lineær multippel regresjon for snødyp og 

terrengvariabler. Terrengvariablene er beregnet for terrengmodellen med 10m oppløsning. 

Hvert steg i modellen er representer i en kolonne.  

Variabel (1) 
profil 

krumning 
DTM 10m 

(2) 
Sx 

DTM 10m 

(3) 
helnings-
retning 

DTM 100m 

(4) 
helning 

DTM 10m 

(5) 
profil 

krumning 
DTM 100m 

(6) 
plan 

krumning 
DTM 10m 

R2 0,201 0,314 0,415 0,442 0,452 0,457 

RMSE 1,61 1,49 1,41 1,38 1,36 1,36 

p-verdi 0 0 0 0 0 3,13E-10 

 

Koeffisientene (tabell 5-7) kan dermed brukes til å estimere snødyp for en posisjon i 

terrenget uttrykkes ved den lineære likningen 

SD = 3,001 + 0,068*Sx (DTM 10m) - 0,001*helningsrentnig (DTM100) - 

106,674*profil krumning (DTM 10m)      (11) 

Tabell 5-6: Koeffisienter og testresultater for den lineære regresjonsmodellen for 

snøfordeling med de tre mest signifikante prediktorene (steg 3 tabell 5-6).   

 Estimate SE tStat pValue 

Skjæringspunkt 3,001 0,039 77,271 0 

Sx (DTM 10m) 0,068 0,137 28,299 7,86E-161 

Helningsretning (DTM 100m) -0,001 0,000 -7,545 5,58E-14 

profil krumning (DTM 10m) -106,674 3,765 -28,332 3,56E-161 

 

Når observert snødyp sammenlignes med modellert snødyp (Figur 5-27) viser den beste 

tilpassingen (rød linje) at modellert snødyp i snitt er ca 1,4 m når observert snødyp er null 

meter. For snødyp lik 2,47 m samsvarer observert med modellert. Samtidig viser tilpassingen 

at modellert snødyp i snitt er 4 meter når observert snødyp er 6 meter. Likningen til den røde 

linja beskriver det nettopp dette forholdet at modellen overestimerer lave snødyp og 

underestimerer store snødyp.  
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Figur 5-27: Sammenheng mellom observert og modellert snødyp med multippel lineær 

regresjonsmodell basert på de tre mest signifikante terrengvariablene listet i tabell 5-5 og 5-

6. Rød linje viser beste lineære tilpassing til snødyp 

Histogram av residualene (Figur 5-28) viser at de er tilnærmet normalfordelt. Det er ingen 

tydelige uteliggere blant residualene, og de følger den sannsynlige fordelingen til 

normalfordelt data. Imidlertid kan man se en tendens til at de laveste verdiene av snødyp 

(også «negative») har flere positive residualer, samtidig som at større snødyp har flere 

negative residualer. Det samsvarer med at modellen overestimerer lave snødyp og 

underestimerer store snødyp. 

 

Figur 5-28: Diagnostiske plott av residualene til den lineære regresjonsmodellen 
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Den modellerte snøfordelingen i hele studieområdet (Figur 5-29) varierer fra -4,7 m til 7,7 

m. Gjennomsnittlig modellert snødyp er 2,55 m og CV er 0,54 (Figur 5-30). For 

interpolasjonspunktene langs rutenettet er gjennomsnittlig modellert snødyp 2,53 m og CV 

0,45. Til sammenligning er gjennomsnittlig observert snødyp langs rutenettet 2,40 m og CV 

0,73.  

 

Figur 5-29: Estimert snøfordeling i studieområdet med den lineære regresjonsmodellen og 

de tre mest signifikante prediktorene Sx (DTM 10 m), profil krumning (DTM 10 m) og 

helningsretning (DTM 100 m). Felt i mørkegrått har ifølge modellen ingen eller negativt 

snødyp. Observert snøfordeling langs rutenettet for mai 2015 er plottet over modellert 

snøfordeling og er overtrukket med en rød linje.    

Modellert og observert snøfordeling for mai 2015 
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Figur 5-30: Sammenligning av observert snøfordeling langs det store rutenettet med 

modellert snøfordeling langs rutenettet og i hele studieområdet.    

Regresjonsmodellen for snøfordelingsindeks er laget med de samme tre mest signifikante 

prediktorvariablene som modellen for snøfordeling.  Responsvariabelen til de to modellene 

er også forbundet i en lineær sammenheng (formel 8.). Modellen for snøfordelingsindeks har 

en forklaringsverdi på R
2
 = 0,42 og RMSE = 0,60. Med utgangspunkt i de estimerte 

koeffisientene (tabell 5-8) kan snøfordelingsindeksen for en posisjon i terrenget beregnes 

ved den lineære likningen  

SDind = 0,312 + 0,028*Sx (DTM 10m) - 0,001*helningsrentnig (DTM100) – 

45,126*profil krumning (DTM 10m)       (12) 

Ved videre bruk av formel 9 og 12 kan snødyp beregnes ved  

 SD = (0,312 + 0,028*Sx (DTM 10m) - 0,001*helningsrentnig (DTM100) – 

45,126*profil krumning (DTM 10m))*mean (SD) + mean(SD)     (13) 

Tabell 5-7: Koeffisienter og testresultater for den lineære regresjonsmodellen for 

snøfordelingsindeks med de tre mest signifikante prediktorene. 

 Estimat SE tStat pValue 

Skjæringspunkt 0,312 0,017 18,968 6,45E-77 

Sx (DTM 10m) 0,028 0,001 27,980 1,43E-157 

Helningsretning (DTM 100m) -0,001 0,000 -10,966 1,36E-27 

profil krumning (DTM 10m) -45,126 1,597 -28,262 1,85E-160 

 

Når observert plottes mot modellert snøfordelingsindeks (Figur 5-31) er forholdet tilnærmet 

det samme som for snøfordelingen (Figur 5-27). Modellen overestimerer lave observasjoner 

og underestimerer høye observasjoner. Stigningstallet for tilpassingen (rød linje) til de to 

modellene er også tilnærmet det samme (0,41 og 0,42). 
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Figur 5-31: Sammenheng mellom observert og modellert snøfordelingsindeks med multippel 

lineær regresjonsmodell basert på de tre mest signifikante terrengvariablene i tabell 5-6. 

Rød linje viser beste lineære tilpassing mellom observert og modellert.  

Residualene til regresjonsmodellen for snøfordelingsindeks (Figur 5-32) ligner også 

residualene til regresjonsmodellen for snøfordeling (Figur 5-28). Histogram av residualene 

viser tilnærmet normalfordeling. Det er ingen kraftige uteliggere blant residualene, og de 

følger noenlunde den sannsynlige fordelingen til normalformalfordelt data. Igjen kan man se 

en tendens til at de laveste verdiene av snødypindeks (også «negative») har flere positive 

residualer, samtidig som at større snødypindeks har flere negative residualer. Det samsvarer 

med at modellen overestimerer lave verdier og overestimerer store verdier for snødypindeks.  

 

 

Snøfordelingsindeks 
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Figur 5-32: Diagnostiske plott av residualene til den lineære regresjonsmodellen for 

snøfordelingsindeks.. 

Når regresjonsmodellen for snøfordelingsindeks kjøres for feltområdet (Figur 5-33) varierer 

SDind fra -3.02 til 2.4. Variasjonen i snøfordelingsindeksen følger variasjonen til modellert 

snøfordeling (Figur 5-29). Prediktorvariablene er de samme og responsvariabelen til hver av 

modellene er forbundet i en lineær sammenheng. Dermed er korrelajonskoeffisient R
2
 = 1 

mellom modellert snøfordeling og modellert snøfordelingsindeks for studieområdet. 
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Figur 5-33: Modellert snøfordelingsindeks i studieområdet med den lineære 

regresjonsmodellen og de tre mest signifikante prediktorene Sx (10 m), profil krumning (10 

m) og helningsretning (100 m). Over modellresultatet er det plottet observert 

snøfordelingsindeks overtrukket med en rød linje fra observert snødyp langs rutenettet for 

mai 2015.   

Modellert snøfordelingsindeks for feltområdet er videre brukt til å beregne snøfordelingen 

(formel 13) med utgangspunkt i gjennomsnittlig snødyp for vest-øst profil 3 og 4 (de 

tilsynelatende mest representable profilene for feltområdet) fra mars 2016 (Figur 5-34). 

Modellert snøfordeling for mars 2016 ligner modellert snøfordelingen for mai 2015 (Figur 

5-29), men med mindre variasjon i snødyp. Likheten mellom prediktorer og respons mellom 

modellene gjør at også disse to snøfordelingene har korrelasjonen R
2
 = 1.  Når 

observasjonene av snøfordelingen langs rutenettet sammenlignes med modellert snøfordeling 

Modellert og observert snøfordelingsindeks for mai 2015 
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ser det ut til at modellen klarer å beregne de lave og store snødypene (ekstremverdiene) på 

noenlunde riktig sted. Derimot klarer ikke modellen å gjenskape helt presist snødyp.  

 

Figur 5-34: Estimert snøfordeling for studieområdet for mars 2016 med utgangspunkt i 

modellert snøfordelingsindeks og observert gjennomsnittlig snødyp langs vest-øst profil 3 og 

4 i mars 2016. Observert snøfordeling for mars 2016 langs vest-øst profil 1 til 5 er plottet og 

overtrukket med en rød linje plottet over modellresultatet.  

 

Snøfordeling for mars 2016 beregnet  fra modellert snøfordelingsindeks 
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6 Diskusjon 

6.1 Datainnsamling og etterbehandling 

Arbeidet i felt har vist at presisjon og kvalitet til måleserien stiger med økende erfaring og 

utvikling av rutiner for måling av snøfordeling med differensiell GNSS. Det gjenspeiles 

tydelig for målingene fra februar til mai 2015 (Figur 5-1). Under den første feltkampanjen 

var alt nytt, og det ble en del prøving og feiling. Da var det enda ikke erfart at highway-

funkjsonen på den håndholdte GPS’en kan brukes som hjelp til å holde seg på sporet, og at 

passende avstand mellom navigatør og måleperson er ca 100 meter. En annen nyttig erfaring 

er at før en utforkjøring bør målepersonen vente til navigatøren har kjørt til bunns og funnet 

tilbake til sporet, selv om avstanden mellom de to kan overskride 100m. I tillegg bør 

målepersonen holde litt igjen på farten i utforkjøringen, både for minimere avstanden 

mellom målepunktene og for å unngå pulkvelt.  

Ved pulkvelt mister gjerne mottakeren signalet fra satellitter, og derfor bør mottakeren få stå 

i ro en stund før målingene fortsettes. Det er også en fordel at navigatøren er kjent med bruk 

av håndholdt GPS eller i det minste har noe erfaring med orientering i terreng. Det er heller 

ikke å legge skjul på at målinger med ski og pulk i kuppert høyfjellsterreng under varierende 

og skiftende vær er fysisk utfordrende og krever god motivasjon, også for feltassistenten. 

Disse erfaringene bidro til at både måleprofilene ble rettere og at presisjonen ble høyere.     

Årsaken til de høye RMS-verdiene som førte til at deler av målingene fra februar 2016 måtte 

fjernes er ukjent, men det kan spekuleres i om det skyldes en pulkvelt. At problemet oppsto 

kan uansett sies å være en svakhet med måleteknikken. Erfaringen problemet gir er at man 

må gjøre det til rutine å filtrere ut målinger med høy RMS-verdi tidlig i prosesseringen før 

man går videre med å beregne snøfordelingen. Det er viktig å være oppmerksom på at ved 

transformering fra geodetiske til geografiske koordinater i programmet «GTU-PPDF2.exe» 

forsvinner kolonnen med RMS-verdier. Derfor er det viktig å gjøre en kvalitetssjekk med 

utgangspunkt i råfilen fra Pinnacle (c-file.dat).  
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6.2 Snøfordeling i studieområdet og profilenes 
representasjon 

Når den romlige snøfordelingen studeres er det viktig å være oppmerksom på at 

hovedvindretningen i studieområdet er fra vest-nord-vest, og sammenfaller med vest-øst 

profilene. De store lokale variasjonene i romlig snøfordeling fra vestvendte til østvendte 

helninger kan i stor grad forklares som et resultat av redistribusjon av snø. Det stemmer 

overens med observasjoner fra flere andre studier som har konkludert med at vind er den 

dominerende variabelen for lokal snøfordeling i høyfjellet (Elder et al., 1991, Benson and 

Sturm, 1993). Som observert vil også nordvendte helninger i en plankonkav 

terrengformasjon kunne samle mer snø en gjennomsnittlig snødyp ettersom også disse 

områdene delvis er i le for den dominerende vindretningen. 

For akkumulasjonssesongen 2015 øker gjennomsnittlig snødyp som forventet fra februar til 

mai (Tabell 5-1, Figur 5-4). Også maksimum snødyp øker mot mai, og er da 9,77 m. 

Variasjonskoeffisienten CV viser en veldig liten stigning på 0,01 fra februar til mars før den 

synker med 0,04 til mai 2015. Det indikerer at ved sen vinter/tidlig vår er variasjonen i 

snøfordelingen størst, før den gradvis utjevnes mot slutten av akkumulasjonssesongen. For 

akkumulasjonssesongen 2016 er det ikke nok data til å bekrefte dette, men CV øker også her 

fra februar til mars. 

Allikevel kan små variasjoner i CV sannsynligvis forklares ved tilfeldigheten i 

værforholdene de nærmeste dagene før målekampanjen. Ved flere av feltturene ble det erfart 

hvordan kun noen timer med sterk vind i kombinasjon med nedbør kunne endre 

snøfordelingen bemerkelsesverdig. Derfor ville det vært optimalt med enda flere 

målekampanjer gjennom akkumulasjonssesongen for å kunne sammenligne tidsendringene i 

snøfordelingen mer presist.  

I februar 2016 var gjennomsnittlig snødyp 2,49 cm. Det var 0,36 m mer enn i mars 2016, og 

kun 1 cm mindre enn i mai 2015. Årsaken til den høye verdien er sannsynligvis at vestre del 

av profil 4 og 5 er fjernet fra måleserien på grunn av høye RMS verdier ved prosessering. 

Delstrekkene som er fjernet ligger hovedsakelig i en side vendt mot hovedvindretningen. 

Basert på observasjoner fra alle de andre månedene er dette et område med generelt mindre 

snødyp. Dermed er det sannsynlig at gjennomsnittlig snødyp for februar 2016 hadde vært 

vesentlig lavere dersom profilene hadde vært fullstendige. Det svekker utgangspunktet for å 
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kunne sammenligne denne måleserien med de andre måleseriene, og konsekvent  vektlegges 

måleserien i liten grad i den videre diskusjonen.  

At variasjonen i snøfordelingen er større for mars 2015 (CV = 0,76) enn for mars 2016 (CV 

= 0,64), og at lokaliteten til noen av de største snødypene er endret (f.eks. ved Erika), kan 

skyldes ulikheter i vindretning, vindfrekvens og vindstyrke for sesongene, og da spesielt 

antall stormer.  

Med utgangspunkt i målingene utført i mai 2015 (tabell 5.1) er det vest-øst profil 3 og 4 

langs det store rutenettet som tilsynelatende best representerer den samlede snøfordelingen 

langs hele rutenettet. Gjennomsnittsverdien til snødypet langs disse to profilene (2,38 cm) er 

generelt litt lavere enn for hele rutenettet (2,41 cm), samtidig som gjennomsnittlig CV er den 

samme (0,75) for de to profilene og rutenettet. Også for de andre månedene er 

gjennomsnittlig snødyp langs de to profilene noe lavere, mens CV er noe høyere, men 

profilenes kombinasjon ser allikevel ut til å være den mest representative. Det største 

snødypet langs rutenettet for hver måned er blitt målt i østre ende av vest-øst profil 5.  

Gjennomsnittlig snødyp langs det lille rutenettet er 0,72 cm mindre enn langs det store 

rutenettet i mai 2015. Også CV er 0,05 mindre for det lille rutenettet. Forskjellen i disse 

verdiene viser at snøfordelingen langs det lille rutenettet ikke er representativ for 

snøfordelingen langs det store rutenettet. Variasjonen i snøfordeling til profilene i det lille 

rutenettet er stor. Ønsker man å forenkle målingen langs rutenettet kan målingen forkortes til 

vest-øst profil 5, nord-sør profil 3 og 5. I mars og mai 2015 er gjennomsnittlig snødyp langs 

disse tre profilene 1,27 cm og 1,65 cm, sammenlignet med 1,43 og 1,69 langs hele rutenettet. 

CV for de samme målingene i mars og mai 2015 er 0,72 og 0,68, sammenlignet med 0,73 og 

0,70 for hele rutenettet.  

6.3 Akseptabel terrengmodelloppløsning og 
interpolasjonsavstand 

Ettersom både gjennomsnittlig snødyp og CV er den samme ved bruk av 1 m og 5 m 

interpolasjonsavstand (Figur 5-7) vil det være akseptabelt å benytte 5 m 

interpolasjonsavstand i fremtidig arbeid dersom det skulle være hensiktsmessig. Selv 10 

meter interpolasjonsavstand gir en akseptabel snøfordeling ved 1000 observasjoner i 
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måleserien. Synker antall observasjoner i måleserien bør man imidlertid vurdere å gå 

redusere interpolasjonsavstand.  

Av flere grunner kan det være av interesse å bruke snøscooter istedenfor ski til å trekke 

pulken med måleutstyret. Det gjelder spesielt når terrenget er noe mindre kupert eller når det 

ikke er nødvendig å måle langs et forhåndsbestemt profil som kan by på store hindringer av 

bart fjell, blokkhav og lignende. Avhengig av ønsket presisjon vil man da med 1 sekund 

loggefrekvens på mottakeren kunne holde en makshastighet på 18 km/t, 36 km/t og 72 km/t 

for å oppnå målepunktavstand 5 m, 10 m og 20 m. Men av hensyn til sikkerheten og 

måleutstyret frarådes det selvfølgelig å måle i 72 km/t i kupert terreng. Det gir grunnlag for 

en effektiv beregning av lokal snøfordelingen i høyfjellet.  

Sammenligning av snøfordeling beregnet med 20cm og 10 m terrengmodelloppløsning 

(Figur 5-9) viser at gjennomsnittlig snødyp avtar med 1 cm (0,4 %) og CV med 0,01 (1,3 %) 

for den laveste oppløsningen. For den store helheten til snøfordelingen er dette små 

endringer. I tillegg er korrelasjonen R
2
 = 0,99 (Figur 5-10). Til de aller fleste formål vil det 

derfor være tilstrekkelig å benytte en 10 m terrengmodelloppløsning til beregning av lokal 

snøfordeling i høyfjellet. Det må imidlertid tas med i vurderingen at en relativt liten andel 

(opp til noen få prosent) av de minste og største verdiene av snødyp vil forsvinne fra 

måleserien. Fordelen med å kunne bruke 10 m terrengmodelloppløsning er være at man kan 

finne terrengmodeller for hele Norge gratis på internett (Kartverket, 2016a). Det igjen vil 

kraftig redusere kostnader forbundet med å kjøpe eller lage sin egen terrengmodell.   

Utviklingen i snøfordeling for 10 m terrengmodelloppløsning og ulik interpolasjonsavstand 

(Figur 5-11) viser at snøfordelingen ender seg relativt lite også når interpolasjonsavstanden 

økes fra 1m til 10 m. Gjennomsnittlig snødyp synker med 2 cm (0,8 %) og CV med 0,2 (2,6 

%) når terrengmodellens oppløsning endres fra 20 cm til 10 m og samtidig 

interpolasjonsavstanden endres fra 1 m til 10 m. Det tilsier at med bruk av snøscooter til 

datainnsamling og en loggefrekvens på 1 s kan man holde en hastighet på opp mot 36 km/t 

uten å miste for mye av variasjonen i snøfordelingen.  

En mulig forklaring til at det utgjør en såpass liten forskjell ved å bruke 20 cm og 10 m 

terrengmodelloppløsning kan være at snøen raskt fyller igjen de små formasjonene som 

utgjør detaljene i den høyoppløselige terrengmodellen. Overflaten til det snødekte terrenget 

vil gradvis jevnes ut mot slutten av akkumulasjonssesongen. Det kan også tolkes ut i fra at 
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CV er lavest i mai for sesongen 2015. I tillegg kan det ha betydning at observasjoner av 

størst snødyp langs rutenettet finnes i helninger (høydedifferanse > 10 m) som er store nok 

til å være inkludert i 10 m terrengmodellen.  

Til å beregne snøfordelingen vil bruk av 40 m terrengmodelloppløsning og lavere være for 

grov og beregne en stor andel negative snødyp. Snøfordelingen beregnet med 20 m og 30 m 

terrengmodelloppløsning gir en god representasjon av gjennomsnittlig snødyp (kun 1 og 2 

cm lavere enn for 20 cm terrengmodelloppløsning), men representerer variasjonen i 

snøfordeling dårligere (CV = 0,69 og 0,65). Dermed er ikke disse 

terrengmodelloppløsningene å anbefale til undersøkelser av lokal snøfordeling i høyfjellet. 

Derimot vil de gjøre til tilstrekkelig nytte for beregning av stor skala snøfordeling (>1 km
2
), 

og de vil kunne være et greit utgangspunkt som kartgrunnlag i stor skala 

snøfordelingsmodeller,  som f.eks. seNorge.   

6.4 Kontrollmåling av terrengmodellen og presisjon til 
måleteknikken  

Gjennomsnittlig høydedifferansen mellom kontrollmålinger og terrengmodellen for vest-øst 

profil 5 og nord-sør profil 5 (totalt 1286 punkt) er 0,06 m (σ = 0,16). Sammenlignet med 

gjennomsnittlig snødyp for mai 2015 (2,41 m) utgjør usikkerheten til kontrollmålingene (1σ) 

7 % av snødypet i mai 2015.  Til beregning av snøfordeling vil dermed terrengmodellen ha 

en akseptabel presisjon.  

Kontrollmålingene viser også at langs den vestligste delen av vest-øst profil 5 og den 

sørligste delen av nord-sør profil 5 er den gjennomsnittlige høydedifferanse enten positiv 

eller negativ over lengre strekk (henholdsvis ca 100 og 200 observasjoner, Figur 5-14). Det 

kan tyde på at terrengmodellen er noe strekt i grenseområdene hvor usikkerheten kan være 

størst. Samtidig er det ingen tegn til regelmessig avvik i østlig ende av vest-øst profil 5. 

Dermed kan det også skyldes uregelmessigheter i gange eller andre uforutsette hendelser ved 

kontrollmåling. 

Den fremkommer også at høydedifferansen er størst i områder med størst helning (Figur 

5-12). Det kan skyldes at de mest kuperte områdene kun er synlige fra en avgrenset 

himmelretning, og dermed finnes det begrenset med bilder av disse områdene i bildeserien 

som utgjør grunnlaget for terrengmodellen. Derimot er de flate områdene og senterområdene 
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av modellen representert i mange flere bilder, slik at presisjonen i disse områdene vil være 

størst.  

Noe av det positive bidraget til høydedifferanse kan sannsynligvis forklares ved at 

mottakeren var festet på sekken og dermed ble løftet noen centimeter opp i hvert fraspark. 

Samtidig er det vanskelig å definere hva som egentlig er den snøfrie terrengoverflaten når 

den er dekket av spredte steiner og blokker (Figur 6-1). Når man beveger seg på den snøfrie 

overflaten vil man enkelte steder trø oppå steinene og andre steder trø imellom. Ved 

utførelse av sonderingsmåling for å bestemme snødypet avleses penetrasjonsdypet når 

stangen ikke lenger kan føres dypere. Det ville gitt en tilfeldig fordeling av snødyp hvor 

noen observasjoner representerer snødypet målt fra snøoverflaten og ned til oversiden av en 

stein/blokk, mens andre observasjoner representerer dypet målt helt ned til den faste 

terrengoverflaten. Til sammenligning er terrengmodellen laget med utgangspunkt i ortofoto, 

og dermed er det den visuelle terrengoverflaten som er grunnlaget for overflaten i modellen. 

Modelloverflaten vil være et snitt av steinene og blokkene på overflate og den faste 

berggrunnsoverflaten. Dermed bør man være oppmerksom på denne feilkilden og om 

muligens legge til en ekstra usikkerhet i den totale feilen til denne og andre måleteknikker.   

 

Figur 6-1: Hva er egentlig den snøfrie terrengoverflaten her og hva er snødypet i 

målepunktene? 

Med utgangspunkt i gjennomsnittlig RMS-verdi til alle prosesseringene av 

posisjonsmålingene i Pinnacle (0,032 m, tabell 5-3) og standardavviket til kontrollmålingene 

(0,16 m) kan usikkerheten i måleteknikken anslås til å være omtrent 0,20 m. Sammenlignet 

med gjennomsnittlig snødyp i mai 2015 (2,41 m) utgjør usikkerheten ca 8 % av snødypet.  
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6.5 Differensiell GNSS som måleteknikk for romlig 
snøfordeling 

Ettersom det har vist seg at 10 m terrengmodelloppløsning gir en tilfredsstillende presisjon 

ved beregning av snøfordeling, er det god grunn til å anbefale differensiell GNSS som 

måleteknikk for lokal snøfordeling i høyfjellet.  Sammenlignet med georadar er man kun 

avhengig av et system i felt. Det er også en fordel at måleteknikken er uavhengig av vær- og 

snøforhold (som f.eks. høyt vanninnhold i snødekket). I tillegg kan etterprosesseringen 

gjøres forholdsvis raskt og effektivt. Store deler av etterprosesseringen kan automatiseres i et 

kodet skript som følger stegene forklart i kapittel 4. 

Utviklingen av og tilgjengeligheten til høyoppløselige terrengmodeller har økt kraftig de 

senere årene, og bidrar til at måleteknikken vil være mer relevant nå enn tidligere. Nettopp 

mangel på en høyoppløselig terrengmodell i 1999 gjorde at Elder med flere (Elder et al., 

1999) ikke fikk beregnet snøfordelingen slik som ønsket, og dermed fikk ikke måleteknikken 

sitt gjennombrudd slik den kunne. Samtidig har utviklingen av mobilnett med dataoverføring 

gjort det mulig å utføre presise posisjonsmålinger uten et kjent fastpunkt men med tilkobling 

til en virtuell basestasjon. Oppgradering av telenettet skjer fortløpende, og dette fremskrittet 

kan senke terskelen for bruk av måleteknikken i nye områder. 

6.6 Terrenganalyse og terrengvariabler 

Ved å studere fordelingene til terrengvariablene (Figur 5-16 til Figur 5-21) er det tydelig at 

fordelingene til terrengvariablene langs rutenettet i stor grad følger fordelingene til 

studieområdet. Det indikerer at variasjonen i terrenget er godt representert langs rutenettet, 

og langs vest-øst og nord-sør profil 1-5. Det bekreftes også ved at det er relativt små avvik 

mellom gjennomsnittsverdiene til terrengvariablene i hele studieområdet og 

terrengvariablene langs rutenettet (tabell 5-4). Imidlertid forsvinner de aller laveste og 

høyeste verdiene til noen av terrengvariablene (helning, Sx og krumning) i studieområdet fra 

rutenettet. Det kan både skyldes tilfeldigheter og at rutenettet av praktiske grunner ikke er 

lagt over klippepartier og de farligste skavlene.  Fordelingen til høyde er den eneste som 

viser antydning til noe svak overenstemmelse, men høyde er heller ikke inkludert som 

prediktor i den lineære regresjonsmodellen.   
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Verdiene til Sx i ytterkantene av studieområdet er ikke fullt ut representative. I ytterpunktene 

av terrengmodellen mangler det flere observasjoner, hvor celleverdien er «NaN» (not a 

number).  Skriptet som beregner Sx kan ikke lese nan-verdier, og derfor er alle nan-verdier 

erstattet med verdien 1250, som er omtrentlig gjennomsnittshøyde for terrenget som grenser 

til studieområdet i vest (omtrentlig hovedvindretning). Flere steder blir overgangen til denne 

1250-flaten for brå, slik at overganger blir tolket som enten stup eller bratte skrenter. I 

nordlig vestavgrensning gir Sx beregningen vindskygge, mens i sørlig vestavgrensning gir 

Sx beregningene meget høy vindeksponering (Figur 5-22). Også i sørøstlig ende av 

terrengmodellen er feilene i beregningene av Sx store. Ettersom Sx er en av de tre 

prediktorene som brukes i den lineære regresjonsmodellen, må også modellert snøfordeling 

tolkes med større usikkerhet i grenseområdene til terrengmodellen. Allikevel er det en veldig 

liten andel av områdene med feilaktig Sx-verdi som er inkludert i snøfordelingsmodellen, 

fordi rutenettet med snødypobservasjoner holder tilstrekkelig avstand fra grenseområdene til 

terrengmodellen.  

Korrelasjon mellom Sx og snøfordelingen i studieområdet ville sannsynligvis vært enda 

høyere dersom Sx hadde blitt beregnet med utgangspunkt i den snødekte og ikke den snøfrie 

terrengoverflaten. I en studie fra de franse alpene ble terrengoverflaten målt med TLS 

(terrestrisk laserskanner) gjennom vinteren (Prokop et al., 2013). Deretter ble Sx beregnet 

for både den snøfrie og den snødekte overflaten. Korrelasjonen var da høyest mellom den 

snødekte overflaten og snøfordelingen. Deres konklusjon var at Sx beregnet for den snøfrie 

overflaten indikerte vindskygge for tett opp til ryggene. De hevdet at den dårlige 

korrelasjonen skyltes at snøendeposisjon i lesiden økte bredden til ryggen i denne retningen, 

og således at vindskyggen forflyttet seg bort fra ryggen ettersom mer snø ble avsatt utover 

vinteren.  

Det høres fornuftig ut når man vet at Sx beregnes ut i fra helningen til en siktelinje fra 

undersøkelsespunktet til høyeste hindring innenfor et bestemt søkevindu. For storskala vil 

denne effekten ha liten betydning, men for lokal skala vil det være en feilkilde. Det er derfor 

god grunn til å anta at den samme feilkilden eksisterer i beregninger av Sx for studieområdet 

på Finse. 

Terrenganalysen av studieområdet viser at terrenget noe mer oppsamlende (konkavt) og noe 

mer vindbeskyttet (høyere Sx) i hele studieområdet enn i terrenget som er representert langs 

rutenettet (tabell 5-4). Det kan dermed tyde på at det gjennomsnittlige snødypet for hele 
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studieområdet er noe større enn det gjennomsnittlige snødydet som observeres langs 

rutenettet. Det underbygges også av at både Sx og profil krumning er signifikante prediktorer 

for snøfordelingen.  

6.7 Multippel Lineær Modell for snøfordeling 

Når regresjonsmodellen anvendes på studieområdet viser modellresultatet at områder med 

sterk erosjon og akkumulasjon i stor grad sammenfaller med observasjonene i felt (figur 5-

36). Dessverre klarer ikke modellen å gjenskape presise snødyp. I tillegg til at modellen 

overestimerer lave snødyp og underestimerer store snødyp, så hender det at modellen 

beregner negative snødyp (opp mot 4 meter) for enkelte områder. Dette er selvfølgelig 

urealistisk, men det kan indikere at disse områdene er preget av sterk erosjon, og det kan 

være områder hvor det gjennom vintersesongen vil være tilnærmet snøfritt. 

Ved å sammenligne fordelingen til modellert og observert snødyp langs rutenettet (figur 5-

30) kan det ses at avviket i gjennomsnittlig snødyp er relativt lite (+0,13 m), men at avvik i 

CV er stort (-0,28). Det viser at områder med gjennomsnittlig snødyp er overrepresentert i 

modellresultatet, og at variasjonen i snødyp (σ) er mindre.  

Årsaken til avvik i modellert og observert snøfordeling kan være flere. Modellen er 

forholdsvis enkel, den bruker kun kun 3 av de signifikante terrengvariablene. Det er også 

flere aktuelle variabler som ikke er inkludert og som kan relateres til energibalansen. 

Solinnstråling er ikke inkludert, og selv om vegetasjonsdekket er tynt kan det hende at det 

kunne forbedret modellen noe. Ved å gjøre modellen mer kompleks og inkludere 

interaksjoner mellom prediktorer og ikke-lineære sammenhenger er det også sannsynlig at 

modellen vil hatt en høyere forklaringsverdi. I tillegg ville presisjonen og nytteverdien til 

modellen være større dersom vannekvivalenten til snødekket hadde blitt brukt som 

responsvariabel istedenfor snødyp.  

Et annet forbedringspotensial hadde vært å fange opp den tidsavhengige utviklingen til 

snøoverflaten og benytte utviklingen av overflaten i modellen. Det sammenfaller med 

observasjonene til Propkop (Prokop et al., 2013) forklart i foregående delkapittel. Når snøen 

først legger seg i terrenget fyller den opp mindre forsenkninger og glatter ut 

terrengoverflaten. Ettersom terrengoverflaten endres med snøakumulasjonen, burde også 

terrengvariablene justeres for den stadig endrede snøoverflaten. En løsning kunne vært å 
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kjøre modellen trinnvis. Da kunne en andel (f.eks. 10 %) av den modellerte snøoverflaten bli 

brukt til å beregne nye terrengvariabler, som igjen kunne blitt brukt til å kjøre modellen 

påny. Slik kunne den blitt kjørt stegvis helt til gjennomsnittlig snødyp for 

undersøkelsesområdet beregnet med den stegvise modellen ble det samme som for den enkle 

modellen.  

Regresjonsmodellen for snøfordelingsindeks viser samme egenskaper som regresjons-

modellen for snøfordeling. Områder med størst variasjon i snøfordelingen sammenfaller 

relativt bra med observasjoner langs rutenettet, men modellen overestimerer lave verdier og 

underestimerer store verdier (Figur 5-33). Ved å modellere snøfordelingsindeks istedenfor 

snøfordeling kan modellen i større grad brukes tidsuavhengig. Når modellresultatet for 

studieområdet brukes til å beregne snøfordelingen i mars 2016 på grunnlag av 

gjennomsnittlig snødyp langs vest-øst profil 3 og 4, sammenfaller områder med sterk erosjon 

og akkumulasjon av snø i stor grad med observasjonene (Figur 5-34).  

En modell for snøfordelingsindeks basert på terrengvariabler vil kunne brukes til å estimere 

verdier for snødypindeks i nye områder. Som vist kan man da beregne snøfordelingen 

dersom man allerede har et estimat for gjennomsnittlig snødyp. Gjennomsnittlig snødyp kan 

beregnes fra målinger langs et eller flere profil som representerer variasjonen i snøfordeling i 

undersøkelsesområdet (Figur 5-34). Med en god modell for snødypindeks og en godt 

planlagt målekampanje vil man derfor kunne spare mye tid i felt. Alternativt kan man hente 

gjennomsnittlig snødyp fra en snøfordelingsmodell med lavere oppløsning, f.eks. SeNorge 

som bruker 1 km
2
 gridceller. Modellen for snødypindeks kan da brukes til å forbedre 

oppløsningen til denne og andre snøfordelingsmodeller. Videre kan en modell for 

snøfordelingsindeks være til nytte ved farekartlegging av snøskred. Den kan brukes til å 

identifisere områder hvor det potensielt kan samle seg store mengder snø, og modellen kan 

gi en omtrentlig indikasjon på mengde.   

6.8 Anbefalinger til videre arbeid 

Det er fremdeles mye arbeid som kan utføres for å øke kunnskapen om den romlig lokale 

snøfordelingen i høyfjellet. Basert på utfordringer og resultater i denne oppgaven vil 

anbefalinger til videre arbeid være å bruke differensiell GNSS til måling av romlig 

snøfordeling for flere høyfjellsområder i kombinasjon med 10 m DTM fra Kartverket. Første 
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steg kan være å sammenligne en 10 m DTM fra kartverket med terrengmodellen av 

studieområdet som er brukt i oppgaven.   

Det vil også være interessant å bruke regresjonsmodellen presentert i oppgaven til å 

modellere snøfordeling i andre høyfjellsområder med utgangspunkt i terrengmodeller fra 

Kartverket. Kvaliteten til modellen bør siden valideres med feltmålinger.  

Som nevnt har den lineære regresjonsmodellen forbedringspotensialet, og nytteverdien av å 

bygge modellen mer robust vil være av stor betydning for kunnskap om den romlig lokale 

snøfordelingen i høyfjellet. Modellen for snøfordelingsindeks kan også forsøkes å kjøres 

over et større regionalt område, med terrengmodellen fra kartverket og modellert 

snøfordeling fra SeNorge.  

I tillegg vil det være av stor nytteverdi for kommende brukere av terrengmodellen å utføre 

flere og mer spredte kontrollmålinger langs den snøfrie terrengoverflaten i studieområdet for 

å validere kvaliteten til terrengmodellen i alle grenseområdene.  
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7 Konklusjon 

Med noen få unntak har posisjonsmålinger av snøoverflaten med differensiell GNSS fungert 

uproblematisk. Det har vært et enkelt system å operere, og utførelse av måling med ski og 

pulk har resultert i en høyoppløselig måleserie av den lokale snøfordelingen ved Finse. 

Etterprosessering har blitt utført ved få tastetrykk i ArcMap og ved koding i Matlab som 

tillater hurtig prosessering av nye måleserier. Usikkerheten i måleteknikken er estimert til 

omtrent 20 cm. 

Analyse av endring i beregnet snøfordeling som en kombinert effekt av varierende 

terrengmodelloppløsning og interpolasjonsavstand har gitt nyttige resultat. Analysen viser at 

resultatet av den beregnede snøfordelingen gjennomgår en ubetydelig endring ved bruk av 

10 m istedenfor 20 cm terrengmodelloppløsning. I utgangspunktet tillater det bruk av en 

gratis 10 m terrengmodell fra Kartverket, men det krever også at kvaliteten til 

terrengmodellen undersøkes nærmere. Samtidig øker nytteverdien til differensiell GNSS som 

måleteknikk for romlig lokal snøfordeling i høyfjellet fordi det viser at måleteknikken ikke 

nødvendigvis er avhengig av en potensielt kostbar og høyoppløselig digital terrengmodell. 

Kombinasjonen 10 m terrengmodelloppløsning og 5 m interpolasjonsavstand gir også en 

akseptabel representasjon av snøfordelingen til den høyoppløselige måleserien. Det indikerer 

at det skal være mulig å beholde det meste av presisjonen i målingene ved utføre dem (i noe 

høyere hastighet) med snøscooter og ikke bare med ski.   

Terrenganalysen av studieområdet ga grunnlag for undersøkelse av den statistiske 

sammenhengen mellom terrengvariabler og snøfordeling. Regresjonsmodellen laget med de 

tre mest signifikante terrengvariablene fra 10 m og 100 m terrengmodelloppløsning 

gjenskaper variasjoner i snøfordelingen. Sammenlignet med observasjoner klarer modellen i 

stor grad å forutsi i hvilke områder det forekommer størst erosjon og akkumulasjon av snø. 

Imidlertid overestimerer modellen lave verdier og underestimerer høye verdier av observert 

snødyp. Ved å benytte snøfordelingsindeks som responsvariabel istedenfor snøfordeling 

gjøres modellen tidsuavhengig og tillater bruk av modellen til å representere variasjonen i 

snøfordelingen gjennom vintersesongen.  

Sammenlignet med andre måleteknikker for romlig lokal snøfordeling som f.eks georadar, er 

differensiell GNSS et velegnet alternativ. Utviklingen av og tilgjengeligheten til flere 

høyoppløselige terrengmodeller bidrar til at måleteknikken vil være mer relevant nå enn 
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tidligere. I tillegg kan tilkobling til en virtuell basestasjon via datalink senke terskelen for 

bruk av måleteknikken i nye områder. Utvikling av teknologi skjer fortløpende og det bli 

spennende å følge utbredelsen av denne og andre måleteknikken i tiden fremover. 
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