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Abstract  
 

Optimization of the Scandinavian Mass Balance Method on Storglaciären, 
Kebnekaise Area  
Hannah Fahlborg & Emma Flodin  

 
Climate changes has a direct impact on glaciers’ growth and melting. By studying the 
mass balance of glaciers, future risk assessments can be estimated by for example 
sea level rise. The difference between the glacier’s accumulation and ablation gives 
the net balance, which reveals if the glacier has increased or decreased in mass 
during the past year. Storglaciären, located in the Tarfala valley east of Kebnekaise, 
is one of the world's most studied glaciers. The Scandinavian method is used for 
documentations of the glacier’s mass balance. The method consists of manual 
probings at specific points on the glacier’s surface. Since Storglaciären has up to 
three hundred measurement points, the collection of the mass balance-data is both 
comprehensive and time consuming. For this bachelor project, an experiment was 
made to optimize the Scandinavian method at Storglaciären. The project was carried 
out with the aim of hopefully facilitating the method and to make it more efficient. 
Measurement points on the glacier were removed to investigate if the remaining 
points gave an approved value for the net balance. The requirement for the 
experiment to be approved is that the optimization shall provide a representative 
value for the net balance of Storglaciären, with all its measurement points included. 
The calculations for the net balance is dependent on the snow density on the 
glacier’s surface. Fieldwork at Tarfala research station was thereby carried out to 
collect data for the density on Storglaciären. The experiment gave the result that the 
Scandinavian method can be optimized. If every fourth measurement point on 
Storglaciären is removed, the glacier’s net balance is still representative. Further 
studies can be conducted to design specific patterns for removal of specific 
measurement points, which probably would provide even more accurate results for 
Storglaciären’s net balance.  
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Sammanfattning  
 

Optimering av den skandinaviska massbalansmetoden på Storglaciären, 
Kebnekaisemassivet  
Hannah Fahlborg & Emma Flodin   

 
Klimatförändringar har direkt påverkan på glaciärers tillväxt och avsmältning. Genom 
att studera glaciärers massbalans kan framtida riskbedömningar, för bland annat 
havsytans stigning, uppskattas. Skillnaden i glaciärens ackumulation och ablation ger 
den så kallade nettobalansen, som avslöjar om glaciären ökat eller minskat i massa 
under det gångna året. Storglaciären belägen i Tarfaladalen, öster om Kebnekaise, 
är en av världens mest välstuderade glaciärer. Här används den så kallade 
skandinaviska metoden för dokumentering av glaciärens massbalans. Metoden 
utgörs till stor del av manuella sonderingar i form av punktmätningar direkt på 
glaciärens yta. Då Storglaciären har upp mot 300 mätpunkter är inhämtningen av 
data både omfattande och tidskrävande. I detta kandidatarbete utfördes ett försök till 
optimering för den skandinaviska metoden på Storglaciären, med syftet att 
förhoppningsvis underlätta och effektivisera metoden. Punkter för mätdata 
avlägsnades för att undersöka om de resterande mätpunkterna gav ett godkänt 
värde för nettobalansen. För godkänt resultat av experimentet skall optimeringen ge 
ett representativt värde för storglaciärens nettobalans uppskattad med hela 
datamängden. Beräkningarna för nettobalansen är beroende av snöns densitet på 
glaciären, därav utfördes även densitetsmätningar i fält vid Tarfalas 
forskningsstation. Experimentet gav resultatet att metoden kan optimeras genom att 
var fjärde punkt för mätdata avlägsnades. Ytterligare studier kan dock utföras för att 
utforma mer specifika mönster för mätpunkter, som då skulle kunna ge ett ännu 
säkrare resultat för Storglaciärens nettobalans.  
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1. Introduktion  
Förändringar i glaciärers storlek kan användas som indikator för klimatförändringar 
på regional och global nivå. Ismassor övervakas världen över för att studera 
skiftningar i klimatet eftersom detta har direkt påverkan på glaciärers mäktighet 
(Lemke et al. 2007). Ökning respektive minskning av ismassa kan visa på hur 
klimatet ser ut i dagsläget samt hur det sett ut historiskt. Genom både geologiska 
och historiska bevis på fluktuationer i glaciärer kan dåtida klimat någorlunda 
rekonstrueras (Benn & Evans 1998). Genom att studera hur glaciärer svarar på 
klimatförändringar kan även framtida riskbedömningar uppskattas (Kaser et al. 
2003).  

Glaciärers omfattning är beroende av ackumulation- respektive ablationsgraden. 
Med ackumulation menas tillskott av massa och sker generellt under den kalla 
vintersäsongen. Ablation motsvarar glaciärens massförlust som generellt sker under 
den varmare sommarperioden. Skillnaden mellan glaciärens ackumulation och 
ablation under ett år ger en så kallad nettobalans, som visar om glaciären ökat eller 
minskat i massa (Holmlund & Jansson 2003). Lemke et al. (2007) menar att glaciärer 
existerar på en “klimatologisk gräns”. Detta betyder att om klimatförändringar sker 
speglas dessa i omfattningen av glaciärens ackumulations- och ablationssäsong. 
Genom klimatförändringar kan glaciärers nettobalans förskjutas, med vilket menas 
att ackumulations- respektive ablationssäsongen kan förlängas eller förkortas 
beroende av det rådande klimatet (Lemke et al. 2007). 

En huvudsaklig anledning till varför glaciärers massbalans studeras är för att 
analysera kopplingen mellan de klimatologiska förhållanden som påverkar glaciärers 
massförändringar, och den inverkan som glaciärer i sin tur har på ekosystem och 
klimat (Karpilo 2009). Glaciärer är viktiga naturresurser, samt en huvudkomponent i 
den hydrologiska cykeln i främst fjällområden och polara regioner (Østrem & 
Brugman 1991). Då glaciärer förlorar massa till stor del i form av smältvatten 
påverkas lokal hydrologi. Det är då viktigt att studera massbalansförändringar för att 
kunna förutspå hur regionala vattenresurser kan påverkas samt hur den globala 
havsytenivån kan komma att förändras (Kaser et al. 2003). Prognoser för hur 
havsytans nivå påverkas av smältande ismassor är viktiga då havsnivån har stor 
effekt på bland annat kustnära samhällen. Genom att studera glaciärers massbalans 
kan massutbyten av vatten mellan is och hav studeras, och på så sätt kan framtida 
riskbedömningar för havsytans nivå uppskattas (Walsh 2005). Hur en glaciär svarar 
på klimatförändring kan dokumenteras genom så kallade massbalansstudier som 
utförs med hjälp av olika metoder (Karpilo 2009).   

På Storglaciären, belägen i Tarfaladalen, tillämpas den skandinaviska 
massbalansmetoden. Metoden kan även kan kallas för den direkta eller den 
glaciologiska metoden. Massbalansstudier kan även utföras på andra sätt, såsom 
genom geodetiska- eller hydrologiska metoder, men den skandinaviska metoden är 
den vanligaste tekniken för övervakandet av glaciärers massförändringar (Karpilo 
2009). Svenska Storglaciären blev för första gången dokumenterad år 1886. Några 
år senare kartlades glaciären av den svenska myndigheten Lantmäteriet. Den första 
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sonderingen utfördes år 1897 och den första systematiska ackumulationsmätningen 
utfördes 1946. Detta var början till Storglaciärens datainsamling för 
massbalansvärden som idag även är den längsta dokumentationen i världen. Årliga 
massbalansstudier har sedan dess utförts på glaciären (Holmlund 2011).  

Den skandinaviska metoden anses ge mycket hög noggrannhet i sina resultat för 
massbalansstudier. Mätningarna kan vara både omfattande och tidskrävande, och 
ibland innebär datainsamlingen fältarbete under svåra förhållanden (Kaser et al. 
2003). Med anledning att den skandinaviska metoden på Storglaciären är 
resurskrävande skulle en optimering vara till fördel för insamlingen av data. Detta 
skulle kunna spara både tid och arbete. Optimering är tänkt att utföras genom att 
avlägsna mätpunkter från den mätserie som idag används på Storglaciären. En 
annan viktig faktor för att få korrekta kalkyleringar för massbalans är att mäta 
densiteten för den deponerade snön på glaciären. Densitetsmätningar har betydelse 
då dessa används i massbalansberäkningar. I dagsläget utförs densitetsmätningar 
för storglaciären längs dess mittlinje i öst-västlig riktning. Det saknas alltså 
densitetsmätningar för den nord-sydliga riktning av glaciären då ett antagande görs 
för att densiteten inte varierar rumsligt. Om densiteten skulle ge olika värden över 
glaciären skulle detta kunna påverka resultaten för nettobalansen vid beräkningarna. 
För detta kandidatarbete blir frågeställningarna följande: 

 
- Kan den skandinaviska metoden optimeras för Storglaciären?  
- Om optimering lyckas, kan detta appliceras på andra glaciärer? 
- Varierar densiteten rumsligt över glaciären?   

1.1 Områdesbeskrivning  
Storglaciären (67°54'N, 18°34'E) är belägen i Kebnekaisemassivet i svenska 
Lapplandsfjällen, se figur 1. Den klassificeras som typen dalglaciär (Jansson & 
Näslund 2009) vilka per definition börjar i en fjällnisch och begränsas av topografi i 
en dalgång (Holmlund & Jansson 2003). Glaciären har en area på cirka 3 km2 med 
en höjdskillnad på 1130 till 1700 m.ö.h. Storglaciärens har en volym omkring 31 800 
m3, ett medeldjup på 100 meter och ett maximalt djup på 250 meter (Koblet et al. 
2010). Snötäckets mäktighet varierar över glaciären. Längden på glaciären från dess 
bakre kant till dess utlopp (från väst till öst) är cirka 3,5 km. Tack vare placeringen av 
Tarfalas forskningsstation, belägen i Tarfaladalen på cirka 1 km avstånd till 
Storglaciären, har viktig forskning och många mätserier på glaciären kunnat utföras. 
Massbalansmätningarna görs i ett förbestämt mönster som utgörs av ett kvadratiskt 
rutsystem med 100 meters avstånd mellan varje mätpunkt. Med hjälp av GPS hittas 
koordinater för upp till 300 mätpunkter distribuerade över glaciären för manuell 
sondering av ackumulationsmätningar. För ablationsmätningar finns upp till 50 stakar 
utplacerade på glaciären. Det stora antalet mätpunkter gör Storglaciären till en av de 
mest välstuderade glaciärerna i världen. Antalet mätpunkter för sonderingar och 
ablationsmätningar kan dock variera mellan åren (Holmlund & Jansson 2003).  
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Figur 1. Karta över Storglaciären. Tarfalas forskningsstation belägen inom den röda 
markeringen. Karta genererad i ArcMAP (Esri 2017) med ortofoto hämtat från  
Lantmäteriet (bakgrundskarta Lantmäteriet: Ortofoto raster). 

2. Bakgrund 
Syftet med detta kapitel är att få en förståelse för hur en glaciär bildas, hur dess 
massbalans fungerar samt beskrivs den skandinaviska massbalansmetoden. I 
kapitlet berörs också andra indirekta mätmetoder och en beskrivning ges om varför 
glaciärers snödensitet är av betydelse.  

2.1 Glaciärer - En definition  
Nederbörd som faller över områden under kallare perioder kan smälta bort, eller 
deponeras för att med tiden genomgå gradvisa förändringar (UNEP, 2008). 
Tillväxten av glaciärer sker i form av tillskott från snö och is som tillkommer genom 
nederbörd, vindprocesser samt laviner (Benn & Evans 1998). Tillväxt sker om dessa 
tillskott inte, eller endast delvis, smälter bort under det kommande året (NSIDC, 
2017). Glaciärer kan formas i områden där de topografiska och klimatologiska 
förhållandena är gynnsamma för högre ackumulationsgrad än ablationsgrad (Benn & 
Evans 1998). Nederbörden deponeras och ackumuleras för sedan genom 
omvandlingsprocesser bidra till bildandet av glaciäris (NSIDC 2017).   

Alean och Hambrey (1992) menar att glaciärer generellt klassificeras efter 
geografisk placering samt form och storlek, men att gränserna för definitionerna inte 
är strikta. Ytterligare en definition för glaciärer är att de i regel är bundna till dess 
omgivning i form av berg eller sediment vid tre av dess fyra sidor (Glasser & 
Hubbard 2005). För enklare identifiering av en glaciär i fält är att den minst ska ha en 
tjocklek på ett tiotal meter samt sprickor som tyder på rörelse (Holmlund & Jansson 
2003). Ett annat typdrag är glaciärens blåa färg som uppkommer av att glaciärisen 
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absorberar alla färger av ett spektrum, utom blått som istället reflekteras (Alean & 
Hambrey 1992). I liknelse med exempelvis inlandsisar har glaciärer egenskapen till 
rörelse. Gravitationskraften, glaciärens egna tyngd samt dess tillväxt och 
avsmältning ger upphov till ett dynamiskt flöde som driver ismassan nedför en 
sluttning (Benn & Evans 1998).   

2.2 Från snö till glaciäris 
Massan som bygger upp en glaciär har genomgått transport, deposition, 
ackumulation och slutligen omvandling. Snö och is tillkommer glaciären då 
förhållanden är gynnsamma för bevarandet av nederbörden, vilket ofta motsvarar 
vinterhalvåret. När snön når marken bryts den ned antingen på grund av 
komprimering från ovanliggande snö eller av att den väts vid kontakt med fuktigt 
underlag (Alean & Hambrey 1992). Densiteten för nyfallen snö kan variera mellan 50 
till 200 g/l (gram per liter). Snöns densitet kan motsvara upp till 20 procent av 
densiteten för vatten, som är cirka 1000 g/l vid noll grader celsius (Benn & Evans 
1998).   

Den deponerade isen och snön begravs under ytterligare tillskott av nederbörd. 
Det ovanliggande trycket förvandlar gradvis nederbörden till runda, granulära korn. 
Den snö som inte smälter bort under säsongen genomgår ytterligare komprimering. 
När luftrummen mellan kornen pressas samman får snön högre densitet. I detta steg 
i omvandlingsprocessen definieras snömassan som firn. Firn-stadiet tar minst en 
årscykel att uppnås. Termen firn kommer ursprungligen från tyskan och översätts 
som “gammal snö” (Alean & Hambrey 1992). Firn har en densitet mellan 400-830 g/l 
(Benn & Evans 1998) som i genomsnitt motsvarar cirka 50 procent av densiteten för 
vatten. Firn omkristalliseras sedan genom att omkringliggande snökorn tillsammans 
bildar större kristaller. Luft finns fortfarande kvar i isen, men endast i form av mindre 
luftbubblor (Alean & Hambrey 1992). I detta stadium sker omvandlingen från firn till 
glaciäris då kompaktionen separerar större luftrum och bildar isolerade luftbubblor. 
Densiteten ökas när ytterligare tryck komprimerar bubblorna. Nu har isen en densitet 
mellan 830-910 g/l, vilket motsvarar cirka 90 procent av vattnets densitet. Ismassan 
definieras i detta stadium som den färdigbildade glaciärisen (Benn & Evans 1998).  

I en glaciär som flödar utsätts iskristaller för konstant plastisk deformering då 
påfrestning från gravitationskraften och tyngden från den ovanliggande massan 
bidrar till omkristallisering. Deformationen är som mest påtaglig vid ismassans inre, 
vilket ger ett flödesmönster där flödeshastigheten är lägst mot glaciärens kanter och 
högst in mot dess mitt. I en glaciär med hög hastighet hinner inte kristaller stabilisera 
sig, vilket påverkar kristalltillväxten negativt. Flödeshastigheten avtar mot glaciärens 
framkant och när iskristallerna når utloppet kan de växa sig centimeterstora (Alean & 
Hambrey 1992). Tiden för att iskristallerna ska omvandlas från snö till glaciäris 
varierar beroende på ablationsgraden. Hos glaciärer belägna i högre altituder där det 
ej sker någon direkt ytavsmältning, exempelvis Antarktis, kan hela 
omvandlingsprocessen ta upp till hundratals år. Sammanfattningsvis är glaciärisens 
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bildande beroende av tre viktiga faktorer; kristallernas rörelse relativt till varandra, 
kompaktionsgraden samt deformationsgraden (Alean & Hambrey 1992).  

2.3 Glaciärers massbalans  
Massa som bidrar till glaciärens tillväxt kallas ackumulation och glaciärens 
massförlust kallas ablation. Den snö- och ismassa som totalt sett försvinner under 
säsongen utgör den totala ablationen eller nettobalansen. Ablation- och 
ackumulationssäsongen utgör tillsammans det så kallade glaciologiska året. 
Massbalans kan beräknas separat för sommarhalvåret och vinterhalvåret, eller som 
den totala massbalansen för hela året. Skillnaden i massbalans för ackumulationen 
och ablationen kallas nettobalans och beräknas genom att sommarbalansen 
subtraheras från vinterbalansen. Nettobalansen används för att observera om 
glaciären minskat eller ökat i volym. Glaciärens massförändring i form av nettobalans 
beräknas för ett glaciologiskt år (Holmlund & Jansson 2003). Nettobalansen kan 
liknas med ett bankkonto som visar om glaciärens “budget”, det vill säga dess 
massa, gått plus eller minus under året (Vetandets värld 2011). Om vinterns 
ackumulation överstiger sommarens ablation resulterar detta i en positiv nettobalans, 
vilket innebär att glaciären ökat i massa. Om ablationen överstiger ackumulation 
resulterar detta i en negativ nettobalans och därav minskar glaciären i omfattning 
(Holmlund & Jansson 2003). Genom att dokumentera dessa förändringar i massa 
kan glaciärens storleksförändring över tid återges (Persson 2012).   

Ackumulationsområdet på en glaciär motsvarar det område där större andel 
massa tillkommer än vad som försvinner. Generellt ligger ackumulationsområdet 
högre beläget i topografin än ablationsområdet (NSIDC 2017). Snön distribueras inte 
jämnt över glaciären utan påverkas av vindtransport som kan fördela snön i drivor. 
Även läsidor av berg spelar stor roll då snön lättare ackumuleras där. På konvexa 
ytor i topografin blir snödjupet oftast tunnare då både vind och gravitation gör det 
svårare för snön att deponeras. Dessa olika faktorer medför att snötäcket ofta 
varierar i djup över olika delar av glaciären (Holmlund & Jansson 2003).  

Ablationsområdet motsvarar den del av glaciären där den mesta evaporationen 
och smältningen sker, det vill säga en massförlust. Denna del av glaciären är ofta 
belägen lägre i topografin. När snö som fallit under vintern genomgått omvandling 
från snö till is börjar glaciären flöda mot lägre altituder, där avsmältningen generellt 
blir högre (NSIDC 2017). Under sommarhalvåret är snösmältningen mer påtaglig och 
ibland kan även delar av glaciärisen smälta. Inkommande energi i form av 
solinstrålning och högre lufttemperatur leder till ökad ablation då det krävs en viss 
mängd energi för att snö och is ska påbörja smältning. Den inkommande energin 
ökar fasomvandlingen från snö och is till vatten. Smältvatten som sedan 
transporteras ner genom snön och issprickor kan återfrysa. När vattnet övergår till 
fast form avges värmeenergi till omkringliggande snö vilket återigen kan leda till 
smältning av massa. Allteftersom denna process fortplantas kan ytterligare vatten 
tränga längre ner i lagren och värma upp glaciärisen (Holmlund & Jansson 2003).  
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En glaciärs jämviktslinje, på engelska equilibrium line altitude (ELA), separerar 
ackumulationszonen från ablationszonen. Ackumulations- respektive 
ablationsområdet är i verkligheten inte strikt uppdelat i två skilda zoner, utan kan 
förekomma om vartannat beroende på lokala förhållanden. Jämviktslinjens position 
bestäms av det rådande klimatet (Rabatel et al. 2012). Lufttemperatur och mängden 
nederbörd har direkt påverkan på placeringen för glaciärens ELA, vilket gör denna 
känslig för klimatförändringar. Vid minskad nederbörd och ökning i lufttemperaturen 
kommer ELA att förflyttas uppåt i altituden då den årliga nettobalansen är negativ. 
En positiv nettobalans kommer däremot förflytta jämviktslinjen nedåt i altituden. Om 
tillväxten av ismassa är lika stor som avsmältningen under det glaciologiska året 
anses glaciären vara i jämvikt. Detta medför att jämviktslinjen är i ett så kallat stabilt 
tillstånd, det vill säga att summan av den årliga nettobalansen är lika med noll (Benn 
& Evans 1998).  

2.4 Olika mätmetoder  
Glaciärers massbalans studeras världen över och metoder för hur datainsamlingen 
utförs varierar (Østrem & Brugman 1991). Det finns många olika metoder för att 
studera massbalans och dess koppling till klimatologiska faktorer (Kaser et al. 2003). 
Många metoder som används för massbalansstudier är så kallade indirekta metoder, 
det vill säga metoder som inte behöver utföras kontinuerligt i fält (Østrem & Brugman 
1991).  

Den hydrologiska metoden utgörs i huvudsak av beräkningar för en glaciärs 
vattenbalans (Braithwaite 2002). Vatten från avrinning, avdunstning och lagrat vatten 
som inte tillhör glaciärens massa subtraheras från nederbördstillskottet. Den årliga 
nederbörden, avrinningen och evaporeringen uppskattas för hela glaciärens 
avrinningsområde (Benn & Evans 1998) och komponenterna mäts med hjälp av olika 
fältinstrument (Glasser & Hubbard 2005). Beräkningen ger förändringen av andelen 
lagrat vattnet i glaciären. Denna metod ger dock inte skillnaden i snö- och isvolym 
(Benn & Evans 1998). Skillnaden i mängden lagrat vatten tolkas istället som positiva 
eller negativa förändringar i nettobalansen (Braithwaite 2002).  

För geodetiska massbalansmätningar används fjärranalytiska metoder. Genom 
fjärranalys kan observationer göras över förändringar av ismassors volym och 
utbredning (Glasser & Hubbard 2005). Höjd- och areal data avläses oftast från 
digitala kartor. Kartdata hämtas från satellitbilder, flygfoton eller genom 
laserskanning från flygplan (Kaser et al. 2003). Datan används sedan för 
beräkningar av glaciärens rumsliga storleksförändring som sedan jämförs mellan två 
tidsperioder. Metoden ger även information om var isen är mäktigare respektive 
tunnare (Glasser & Hubbard 2005). Denna metod förlitas på att skillnaden i höjden 
dividerat med tiden (dh/dt) kan omvandlas till förändringen av glaciärens volym. 
Densiteten för ismassan multipliceras sedan med volymens differens, vilket ger 
nettoförändringen mellan de två olika mätningarna. Beräkningen gäller endast om 
förhållandena förblir oförändrade under hela tidsintervallet, det vill säga ingen 
tektonisk aktivitet samt att densiteten hålls konstant (Bamber & Rivera 2007). 
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Dynamisk uttunning får heller inte uppstå, det vill säga att glaciären rörelsemönster 
förändras som leder till att isen blir tunnare. Om isytan blir lägre utan att 
massförändring sker påverkar detta resultaten för de geodetiska mätningarna 
(Weather Underground 2017).  

Mätningar av ELA (jämviktslinjen) och beräkningar för AAR (accumulation area 
ratio) är en metod som ger en uppskattning av en glaciärs nettobalans. Metoden 
antar att snölinjen motsvarar jämviktslinjen, där positionen för denna bestäms visuellt 
genom studerande av kartor samt digitala bilder. Positionen för ELA kan direkt 
kopplas till massbalansen. Är ELA beläget vid högre altitud vid slutet av säsongen 
antas massbalansen vara negativ. Det omvända gäller om ELA ligger vid lägre 
altitud som tyder på en positiv massbalans. ELA kan uppskattas genom olika 
metoder, så som direkta mätningar från GPS system, upprepade fotoserier från en 
stationär kamera eller med hjälp av satellitbilder. Beräkningar för AAR ges genom att 
arean för snöackumulationen divideras med glaciärens totala area. Detta ger en så 
kallad ackumulationsgrad för glaciären (AAR). Jämförande av AAR mellan olika 
tidsintervall ger en skillnad i andelen nederbörd som ackumulerats. Genom att mäta 
årsvariationerna i ELA och AAR för en glaciär kan dess förändring för nettobalansen 
observeras. En begränsning för metoden är att den endast ger en uppskattning av 
nettobalansen och inte precisa värden för denna (Kaprilo 2009).  

2.5 Den skandinaviska massbalansmetoden 
Den skandinaviska massbalansmetoden kan även kallas för den direkta metoden 
eller den glaciologiska metoden. Detta är den vanligaste tekniken som används för 
övervakande av glaciärers massbalans (Karpilo 2009). Till skillnad från de indirekta 
metoderna är den skandinaviska metoden en direkt metod. Detta innebär manuell 
inhämtning av data direkt från referenspunkter distribuerade över glaciärens yta. 
Metoden anses ge de mest korrekta resultaten för massbalans, samt mycket 
detaljerad rumslig information. Den skandinaviska metoden kombinerad med 
geodetiska metoder ökar resultatens noggrannhet. Insamlingen av data från 
sonderingar och ablationsmätningar kan dock vara mycket omfattande och 
tidskrävande. Fältarbetet som krävs kan ibland behöva utföras under svåra 
förhållanden (Kaser et al. 2003).   

Den skandinaviska metoden går ut på att mäta ackumulationen under vintern och 
ablationen under sommaren. Ablationsmätningarna utförs med hjälp av stakar 
utplacerade på glaciären i ett bestämt mönster (Karpilo 2009). På storglaciären är 
stakarna utplacerade med 100 meters avstånd i ett kvadratiskt mönster som täcker 
upp hela glaciärens yta (Holmlund & Jansson 2003). Braund et al. (2004) menar att 
en systematisk felkälla för den skandinaviska metoden som kan ge felaktiga 
massbalansvärden skulle kunna vara otillräckligt med antal mätpunkter. Tätare 
mätningar ger ofta säkrare resultat och mönstren för stakarnas positioner ser olika ut 
beroende på glaciärens karaktär (Karpilo 2009). Genom borrade hål i snön, med en 
diameter på 2-4 centimeter och ett djup på upp till 10 meter, placeras stakarna direkt 
i isen. I många fall är stakarna positionerade längst med glaciärens mittlinje, parallellt 
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med den longitudinella profilen. Stakarna är utplacerade med jämna mellanrum och 
mätpunkternas positioner registreras genom inmätning. För varje enskild mätpunkt 
jämförs skillnaden i snödjup med det föregående årets mätresultat för att visa om 
glaciären ökat eller minskat i massa (Karpilo 2009).  

De mätningar som utförs för ablation uppvisar generellt mindre variation än de för 
ackumulation. Detta medför att färre mätpunkter kan användas för mätningar av 
sommarbalans (Polarforskningssekretariatet 2016). Data inhämtas genom att höjden 
för de nedborrade stakarna avläses. Höjden uppskattas med hjälp av måttband eller 
mätmarkeringar. En fixerad markering på staken avgör varifrån värdena skall 
avläsas (Hubbard & Glasser 2005). För ablationssäsongen mäts höjden för stakarna 
i slutet av sommaren för att beräkna hur mycket massa som försvunnit. Massan 
innefattar både snö- och isförlust (Polarforskningssekretariatet 2016). 

För beräkning av vinterbalansen behövs mätningar för snödjup samt densitet 
(Polarforskningssekretariatet 2016). För vissa av ackumulationsmätningarna kan 
samma stakar användas som för de som användes till ablationsmätningarna 
(Hubbard & Glasser 2005). Många gånger är det inte möjligt att använda 
ablationsstakarna till att mäta ackumulation då dessa kan ha böjts, brutits sönder 
eller blivit översnöade. Istället utförs sonderingar med hjälp av tunna stänger, så 
kallade snösonder. Stängerna skruvas samman till önskad längd och sticks ner till 
fjolårets uppmätta yta. Djupet avläses sedan från snösonden (Karpilo 2009). 
Mätningar i ablationsområdet är relativt enkelt då snön ligger på ett underlag av is. 
Mätningar i ackumulationsområdet kan vara mer komplicerade att utföra, då 
fjolårsytan består av snö eller firn som är svårare att identifiera genom sondering 
(Holmlund & Jansson 2003).  

I ekvation (1) nedan representerar bn nettobalansen som motsvarar förändringen i 
massa mätt för önskad tidpunkt. I slutet av ackumulationssäsongen uppmäts 
vinterbalansen, förkortat bw. Det bör tas i åtanke att det kan tillkomma mer nederbörd 
på glaciären under vintern än vad som i slutändan kommer ligga kvar vid tiden för då 
mätningarna utförs. Delar av snön kan exempelvis evaporera eller blåsa bort med 
starka vindar. Därför kommer den “sanna” totala ackumulationen att vara större än 
den “egentliga” vinterbalansen, men detta försummas vid beräkningar. Detta kan 
anses vara en felkälla. Förändringarna i massa under sommaren kallas 
sommarbalans, förkortat bs. Nettobalansen beräknas genom summering av bw och bs 
i ekvation (1): 

  
𝑏𝑏𝑛𝑛 = 𝑏𝑏𝑤𝑤 + 𝑏𝑏𝑠𝑠     (1)  

  
Värden för bw är oftast positiva och för bs vanligen negativa. Nettobalansen kan 

både bli positiv eller negativ beroende på de rådande förhållandena under året som 
varit. För beräkningarna ges alltid värdena i meter vattenekvivalent (Østrem & 
Brugman 1991). Eftersom snödensitet kan variera används ett referensmått i 
beräkningen för att kunna jämföra resultat mellan olika glaciärer. Referensmåttet 
som används anges som vattenekvivalenten (förkortat v. ekv.) och kan beräknas 
genom att densiteten för snön är känd. Vattenekvivalenten motsvarar den mängd 
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vatten som snön innehåller. Snödjupet omvandlas till dess motsvarighet i vatten och 
denna beräknas genom ekvation (2): 

  

𝑑𝑑𝑣𝑣 = 𝑑𝑑𝑠𝑠 ∗
𝜌𝜌𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑣𝑣

     (2) 

  
Där dv ges som vattenekvivalenten, ds snödjupet, ps motsvarar snöns densitet och pv 
densiteten för vatten (Holmlund & Jansson 2003).  

Hur den skandinaviska metoden tillämpas för massbalansstudier skiljer sig mellan 
olika länder. För Castle Creek glaciären i Kanada används den glaciologiska 
metoden som kombineras med geodetiska mätningar. För denna glaciärs 
massbalansstudier används snögropar för ackumulationsmätningar och stakar för 
ablationsmätningar. För vinterbalansen grävs två snögropar där mätningarna utförs, 
varav en av dem är placerade i glaciärens centrum och den andra vid glaciärens 
bakre kant. Mellan tre till fem stakar används för sommarbalansen, varav de främst 
är placerade vid glaciärens främre del samt utlopp (Beedle et al. 2014). Ett annat 
exempel där den skandinaviska metoden används är för Tuyuksu glaciären i centrala 
Asien. På glaciären tillämpas geodetiska, hydrologiska och glaciologiska metoder 
separerade från varandra. Glaciären har ett nätverk med 150 till 180 ablationsstakar 
utplacerade på dess yta, förutom i de branta sluttningarna. För 
ackumulationsmätningarna grävs cirka fem snögropar (Braund et al. 2004).    

2.6 Densitetens betydelse 
För massbalansberäkningar är kännedomen om glaciärens snödensitet av stor 
betydelse. Som tidigare nämnt kommer densiteten till användning då snödjupets 
motsvarighet i vattenmängd beräknas med hjälp av denna, se ekvation 2. 
Densitetsmätningar bör göras kontinuerligt då densiteten kan variera mellan varmare 
och kallare perioder. Om massbalansmätningar för ett år beräknas med olika värden 
för densiteten skulle detta kunna påverka resultatet för nettobalansen. Att endast 
mäta densiteten under exempelvis ablationsperioden skulle kunna ge ett mycket 
högre värde för densiteten då snön kan sjunka ihop i samband med smältning 
(Holmlund & Jansson 2003). 

I regel ökar snöns densitet med djupet på grund av att den ovanliggande massan 
komprimerar den underliggande snön. Hur mycket densiteten ökar kan dock variera 
mellan olika snölager. Vid snöytan börjar densiteten med att snabbt öka för att med 
djupet avta och fortgå med långsammare hastighet. Att densiteten ökar snabbare 
med djupet i det övre snölagret kan bero på olika faktorer. Närmare snöytan går 
omvandlingen från snö till granulära korn relativt fort, vilket ger en snabb ökning av 
densiteten. När sedan de omvandlade snönkornen packas samman avtar 
densitetsökningen i hastighet (UNESCO 2011). En annan påverkande faktor är att 
snöytan exponeras för olika väderförhållanden, vilket medför att den utsätts för 
avdunstning och komprimering bland annat på grund av vindprocesser 
(Polarforskningssekretariatet 2016).  
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Vanligtvis har snö inom samma lager ungefär likvärdig densitet, men mindre 
horisontella variationer av densiteten kan förekomma (Holmlund & Jansson 2003). 
Beroende på bland annat varmare vindar som kan strömma in under vintersäsongen 
kan delar av snön smälta och sedan återfrysa, vilket kan bilda hårdare islager. Detta 
kan då ge upphov till att densiteten kan variera inom snöpacken 
(Polarforskningssekretariatet 2016). Närmast glaciärens isyta genomgår snön 
sublimering och metamorfos främst orsakat av temperaturskillnaden mellan isen och 
snön, vilket ger snön en lägre densitet än det ovanliggande lagret. Detta snölager 
har en sandliknande karaktär och brukar därav kallas rinnsnö. Rinnsnön kan 
användas i fält som indikator för glaciärens isyta. Glaciärisen har en konstant 
densitet omkring 900 kg/m3 och behöver därav oftast inte mätas (Holmlund & 
Jansson 2003).  

3. Metod  
Metoden för detta arbete utgjordes av densitetsmätningar utförda i fält vid Tarfalas 
forskningsstation, samt laborationer för optimeringen utförda i ArcMAP (Esri 2017) 
och MATLAB (MathWorks 2017). Innan laborationerna påbörjades samlades datan 
in för snödensiteten på Storglaciären.  

3.1 Densitetsmätningar i fält  
Enligt Kaser et al. (2003) är den bästa metoden för densitetsmätningar att gräva 
snögropar direkt på glaciärens yta. Detta för att kunna utföra mätningar vertikalt 
längs med en av snöväggarna i gropen. Denna metod var den som tillämpades vid 
fältarbetet på Storglaciären för insamlingen av densitetsdata. Material som användes 
var en karta över Storglaciären, tumstock, fjädervåg med en noggrannhet på 10 
gram, en ihålig metallcylinder, plastpåsar, spade, lavinsond, hammare samt en 
murarskrapa.  

Densitetsmätningar utfördes för fyra olika förutbestämda lokaliseringar på 
Storglaciären. Med hjälp av kartan som visar de olika positionerna för de numrerade 
stakarna kunde de olika mätpunkterna hittas. De positioner som för vilka 
denistetsmätningarna utfördes var 12C, 12S3, 12N2 och 10N2. De punkter 
placerade längs med glaciärens mittlinje i öst-västligt riktning betecknas med C, som 
står för centrumlinjen. Punkter belägna norr om mittlinjen betecknas N och punkter 
söder om mittlinjen betecknas S. Punkt 12C är belägen ungefär 700 meter västerut 
från glaciärens framkant, 1430 meter över havet. Siffran som följer efter bokstäverna 
N respektive S representerar antalet hundratals meter punkten är belägen från 
mittlinjen C. Exempelvis är punkten 12S3 placerad 300 meter söder om glaciärens 
centrum.  

Innan grävningen av snögroparna påbörjades användes en lavinsond som stacks 
ned i snön. Detta för att säkerställa att glaciärens yta inte innehöll några 
glaciärsprickor eller brunnar vid provtagningsplatserna. Lavinsonden användes 
sedan för att göra en mätning av snödjupet ner till glaciärisen. Snögropens storlek 
beror på djupet som ska grävas, då arean ska motsvara det dubbla djupet. Det vill 



 
 

11 

säga, är djupet 1 meter ska arean för gropen vara 2 m2. Anledningen till detta är för 
att underlätta arbetet som utförs väl nere i snögropen.  

Med hjälp av spaden grävdes de fyra kvadratiska groparna. Ena väggen av 
snögropen lämnades orörd, företrädesvis dess skuggsida, där inget material 
kastades upp ovanpå denna. Material placerat ovanpå snöväggen för 
provtagningarna skulle kunna påverka resultatet för mätningarna. När groparna 
grävts skrapades skuggsidorna rena från ojämnheter med hjälp av murarskrapan. 
Varje delsektion där en densitetsmätning skulle utföras var cirka 28-30 cm djup, se 
figur 2. Det är för dessa intervall som snöproverna för vägning togs med hjälp av 
cylindern, murarskrapan och hammaren. Vid varje mätpunkt gjordes två 
provtagningsprofiler parallellt med varandra, varpå ett medelvärde mellan dessa togs 
för att få ett säkrare resultat för densiteten. Cylindern placerades med dess öppning 
ner mot snöytan och fördes med hjälp av hammaren vertikalt ner genom snön. 
Cylindern innehållandes snömassa skrapades fram med murarskrapan och togs 
med försiktighet ut från snöväggen för vägning. Snöprovet fördes över i en plastpåse 
och vägning skedde med hjälp av fjädervågen. Påsens vikt försummades vid 
vägningen av proven. Denna process upprepades från ytan ner till botten av gropen 
där glaciärisen påträffades. Densitetsprofilerna gjordes parallellt vertikalt, ej direkt 
under varandra då detta skulle kunna påverka resultatet. Snödensiteten beräknades 
sedan genom följande ekvation (3): 

 
𝜌𝜌 = 𝑚𝑚

𝑉𝑉
     (3) 

 
I ekvationen representerar m massan, i detta fall vikten för snöprovet given i gram. 
Volymen V motsvarar i den kända cylindervolymen 0,486 dm3 och p står för 
snödensiteten som beräknades i gram per liter (g/l).  
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Figur 2. Densitetsprovtagning i snöschakt 12S3. Cylindern användes för insamling av 
snöprovet som skrapades fram med murarskrapan. A representerar provtagning för djupet 0-
28 cm och B representerar provtagning för djupet 28-56 cm (Fahlborg 2017).  

 
Vid punkt 12C uppmättes det totala snödjupet till 153 cm. Mätningar gjordes ner 

till ett djup av 152 cm. För snöschaktet vid 12S3 (figur 2) uppmättes det totala 
snödjupet till 146 cm. Mätningar utföras ner till ett djup av 140 cm. De sista sex 
centimetrarna försummades då den nedersta delen av snöväggen var svår att mäta 
på grund av den ojämna glaciärisen. Vid punkt 12N2 uppmättes det totala snödjupet 
till 168 cm och mätningar kunde utföras hela vägen ner till botten av gropen där. För 
den sista mätningen vid punkt 10N2 uppmättes det totala snödjupet till 136 cm. 
Mätningar kunde utföras till ett djup av 135 cm, där den sista centimetern 
försummades.  

3.2 Metoder för optimering  
För beräkningar av nettobalans användes given data för snödensitet, ablation och 
ackumulation. Inhämtad data erhölls från mätningarna som utförts vid Tarfalas 
forskningsstation mellan åren 2007-2011. För att kunna jämföra resultaten från 
metod 1 och 2 med glaciärens fullskaliga nettobalans utfördes även beräkningar 
med de oredigerade mönstren för alla de givna åren. Den fullskaliga skandinaviska 
metoden för sonderingar och ablationsmätningar för året 2007 visas i figur 3 och 4 
nedan.  
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Figur 3. Exempel på sonderingar för inhämtning av ackumulationsdata för år 2007, utförda 
av tarfalas forskningsstation. Varje enskild punkt på kartan motsvarar en 
sonderingskoordinat. Karta genererad i ArcMAP (Esri 2017) med ortofoto hämtat från 
Lantmäteriet (bakgrundskarta Lantmäteriet: Ortofoto raster). 

 

 
Figur 4. Exempel på ablationsmätningar för år 2007, utförda av tarfalas forskningsstation. 
Varje enskild punkt på kartan motsvarar en ablationsstake varvid datan inhämtats. Karta 
genererad i ArcMAP (Esri 2017) med ortofoto hämtat från Lantmäteriet (bakgrundskarta 
Lantmäteriet: Ortofoto raster). 
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För utförandet av experimentet användes två utvalda optimeringsmetoder 
namngivna metod 1 respektive 2. Metod 1 innebar avlägsnande av mätpunkter för 
ablations-och ackumulationsdata i tre olika regelbundna mönster kallade V2p, V3p 
och V4p. Till att börja med raderades varannan mätpunkt (V2p), sedan var tredje 
(V3p) och slutligen var fjärde (V4p). Samma mönster för avlägsnandet av punkter 
användes för både sommar- och vintermätningarna. De tre olika mönstren 
upprepades för alla mätningar som utförts mellan åren 2007-2011.  

För metod 2 antogs två olika scenarion. För sonderingarna skapades två 
sicksackmönster för hur en person ska kunna utföra mätningar skidandes över 
glaciären. Mönstren namngavs sicksackmönster 1 respektive 2. Utformningen av de 
två mönstren valdes slumpmässigt, där sicksackmönster 1 har något färre mätningar 
än sicksackmönster 2. För ablationspunkterna användes höjdkurvor som skapades 
med spatial-analysis verktyget “contour” i Arcmap, indelade i 50 meters respektive 
25 meters intervaller. Inom varje höjdintervall sparades endast två ablationspunkter. 
För scenario 1 kombinerades sicksackmönster 1 med ablationsdatan inom 
höjdkurvorna för 50 meter (se bilaga 1). I scenario 2 kombinerades sicksackmönster 
2 med datan inom 25 meters intervall (se bilaga 2). Att sicksackmönster 1 skulle 
kombineras med höjdintervall 50 meter, och att sicksackmönster 2 skulle kombineras 
med höjdintervall 25 meter, valdes slumpmässigt.  

Data från sondering- och ablationsmätningarna förbereddes i excel inför 
experimentet. För redigering av datan användes programmet ArcMap version 10.2 
som är en del av mjukvaran ArcGIS (Esri 2017).  Rasterdata i form av ett ortofoto 
över Storglaciären hämtat från Lantmäteriet (bakgrundskarta Lantmäteriet: Ortofoto 
raster). samt ett raster för höjdintervall importerades till ArcMap. Excel-filerna för 
ablations- och ackumulationsdatan omvandlades i ArcMap från textfiler till shape-filer 
i form av vektordata för att kunna redigeras. Koordinatsystemet som tillämpades var 
SWEREF 99 TM. När textfilerna för ablations- och ackumulationsdatan exporterats 
till shape-filer applicerades dessa på ortofotot. Vektorerna för mätpunkterna 
distribuerades över ortofoto-ytan. Detta möjliggjorde visualisering av stakarnas 
position på glaciärens yta, se figur 3 och 4. Vektorernas koordinater varierade något 
mellan 2007-2011 då dessa beror på vart mätningar utförts för varje enskilt år. 
ArcMap-verktyget “Editor” användes för att redigera mönstren för mätpunkterna 
genom att ta bort de önskade punkterna. Filerna exporterades sedan till excelformat 
för förberedning inför beräkningar i MATLAB (MathWorks, 2017).  

För utförandet av nettobalansberäkningarna användes ett färdigdesignat skript 
som erhölls från handledare. Skriptet användes för beräkningar i datorprogrammet 
MATLAB version R2015a (8.5.0). Given DEM-data (digital elevation data) kopplat till 
skriptet användes för att ange mätpunkternas höjdkoordinater. DEM-datan korrelerar 
sondering- och ackumulationspunkterna till den höjd-distribuerade massbalansen för 
varje enskild cell på glaciärens rutnät. Massbalansvärden från dessa definierade 
höjdintervall hämtas då från DEM-cellerna för att användas vid beräkningarna. Varje 
Höjdintervall delas in 20 meters stigning. Kalkyleringen i MATLAB utgörs av två 
summeringar. Den första summerar vattenmängden i varje enskild cell inom varje 
höjdintervall för att räkna ut vattenvolymen för det enskilda höjdintervallet. Den andra 



 
 

15 

summeringen beräknar nettobalansen för hela glaciären. Nettobalansen för varje 
höjdintervall bestäms genom att vinterbalansens vattenekvivalent subtraheras från 
sommarbalansens vattenekvivalent. Massbalansen b för varje enskilt höjdintervall 
innehållandes ett visst antal DEM-celler n kan beräknas enligt följande ekvation (4):  

 
𝑏𝑏 = ∑ (𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1      (4) 
 

För ekvation (4) beräknas nettobalansen b genom att massbalansen för varje enskild 
cell bi multipliceras med de individuella cellernas area Ai. Summan för alla dessa 
celler n ger då den totala nettobalansen för det specifika höjdintervallet. Den andra 
summeringen innebär att MATLAB summerar alla 20 meters-höjdintervall för att ge 
den totala nettobalansen för Storglaciären (Holmlund et al. 2005). 

Önskad data för de olika åren infördes i MATLAB-skriptet. I skriptet angavs för 
vilket årtal data skulle beräknas, vilken data som önskades för ablationen respektive 
ackumulationen samt snödensiteten för det angivna året (Holmlund et al. 2005). 
Skriptet beräknar då massbalansen för de olika optimeringsmetoderna 1 och 2 
genom att önskad input-data för ablation, ackumulation samt densitet hänvisas till. 
Kommandot “massbalance” beordrar MATLAB att med hjälp av det inlagda skriptet 
beräkna massbalansen för den önskade input-data.  

4. Resultat 
Resultat för nettobalansen beräknad genom metod 1 går att avläsa i tabell 1 för åren 
2007 till 2011. Nettobalansen är beräknad för Storglaciärens massförändring i 
motsvarande vattenmängd angiven i meter fördelad över hela glaciärens yta. 
Differensen mellan Storglaciärens oredigerade nettobalans (Ref. bn) och resultaten 
för metod 1 anges i tabell 2. Mönstren som användes för metod 1 förkortas i tabell 1 
och 2 som V2p (avlägsnande av varannan mätpunkt), V3p (avlägsnande av var 
tredje mätpunkt) och V4p (avlägsnande av var fjärde mätpunkt).  
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Tabell 1. Resultat metod 1 - Nettobalans bn för metod 1 där de olika mönstren V2p, V3p och 
V4p användes för avlägsnandet av data för olika mätpunkter. Ref. bn representerar den 
fullskaliga skandinaviska metodens nettobalans för de angivna åren 2007-2011. Värdena är 
angivna i meter vattenekvivalent (m v. ekv.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2. Resultat metod 1 - Differensen Diff. för nettobalansen bn mellan referensvärdena 
och nettobalansen för de tre olika mönstren V2p, V3p och V4p. Värdena är angivna i meter 
vattenekvivalent (m v. ekv.).  

År Diff. V2p bn Diff. V3p bn Diff. V4p bn 

2007 0,11 0,14 0,05 

2008 0,02 0,22 0,06 

2009 0,27 0,14 0,27 

2010 0,06 0,09 0 

2011 0,11 0,24 0,1 
 
Resultat för nettobalansen beräknad genom metod 2 går att avläsa i tabell 3. 

Resultaten visar hur många meter vatten som tillkommit eller försvunnit från 
glaciären under de givna åren 2007 till 2011. Differensen mellan referensvärden och 
resultaten för metod 2 anges i tabell 4. För metod 2 i tabell 3 och 4 anges de två 
kombinationerna för optimeringsförsöken som Scenario 1 (se bilaga 1) och Scenario 
2 (se bilaga 2). 

 
Tabell 3. Resultat metod 2 - Nettobalansen bn för metod 2 där Scenario 1 och Scenario 2 för 
avlägsnandet av mätpunkter använts. Ref. bn representerar den fullskaliga skandinaviska 
metodens nettobalans för de angivna åren 2007-2011. Värden är angivna i meter 
vattenekvivalent (m v. ekv.).  

År  Ref. bn Scenario 1 bn Scenario 2 bn  

2007 0,67 0,67 1,02 

2008 1,19 0,7 1,08 

2009 0,91 0,96 1,34 

2010 -0,43 -0,54 -0,31 

2011 -0,56 -0,73 -0,34 
 
 

År  Ref. bn  V2p bn  V3p bn V4p bn  

2007 0,67 0,78 0,53 0,72 

2008 1,19 1,17 1,41 1,25 

2009 0,91 1,18 1,05 1,18 

2010 -0,43 -0,49 -0,34 -0,43 

2011 -0,56 -0,67 -0,8 -0,88 
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Tabell 4. Resultat metod 2 - Differensen Diff. för nettobalansen bn mellan referensvärdet och 
de olika scenarierna för de angivna åren 2007-2011. Värden angivna i meter 
vattenekvivalent (m v. ekv.).   

År  Diff. Scenario 1 bn Diff. Scenario 2 bn 
2007 0 0,35 
2008 0,49 0,11 
2009 0,05 0,43 
2010 0,11 0,12 
2011 0,17 0,22 

4.1 Resultat densitetsmätningar  
Resultat för densitetsmätningarna som utfördes under fältarbetet på Storglaciären 
redovisas i form av två olika former av densitetskurvor för varje enskilt schakt, se 
figur 5 och 6. Snöproven för de olika provtagningsdjupen har omvandlats från den 
uppmätta vikten i gram till dess motsvarande densitet och sedan plottats mot djupet, 
se figur 5. 

 

 
Figur 5. Densiteten given i gram per liter på x-axeln vid provtagningsdjupen angivna i 
centimeter på y-axeln, för de olika snöschakten 12C, 12N2, 12S3 och 10N2.  
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Den kumulativa vattenmängden given i meter vattenekvivalent beräknades med 
hjälp av ekvation (2) för de olika snöschaktens provtagningsdjup, se figur 6. En 
trendlinje samt dess ekvation redovisas för de enskilda diagrammen. K-värdet i 
ekvationen visar hur v. ekv. ökar linjärt i förhållande till djupet, dessa går att avläsa i 
de olika diagrammen i figur 6. För 12C motsvarar k-värdet 0,004, för 12N2; 0,0042, 
12S3; 0,004 och för 10N2; 0,0042.  

 

 
Figur 6. Snömassans motsvarighet i meter vattenekvivalent på y-axeln plottad mot 
snödjupet givet i cm på x-axeln, för de olika snöschakten 12C, 12N2, 12S3 och 10N2.  

5. Diskussion  
Vid jämförelse mellan referensvärdenas nettobalans och de två metoderna 1 och 2, 
har det bestämts att nettobalansen för optimeringsförsöken inte får avvika med mer 
än 0,10 m v. ekv. Om differensen för nettobalansen är mindre än 0,10 m v. ekv. 
anses optimeringen ha gett ett godtagbart resultat. Differenserna för de två 
metoderna går att avläsa i tabell 2 och 4.  

Genom att observera resultaten i tabell 1 och 2 för metod 1 kan det konstateras 
att de testade mönstrens nettobalans i de flesta fall inte stämmer överens med 
referensvärdena. Endast nettobalansen för år 2010 (V4p) blev likvärdig med dess 
referensvärde. Det är svårt att identifiera ett samband för hur nettobalansen avviker 
från referensvärdena inom samma mönster för de olika årtalen. Exempelvis; för V2p 
(tabell 2) inom samma mönster ger nettobalansen för 2007 en avvikelse med 0,11 m 
v. ekv., medan för 2008 är differensen 0,02. Samma avlägsningsmönster har 
använts, men differensen mellan de två åren avviker inte med samma kvot från 
referensen. Det verkar som att resultatens utfall framkommit slumpmässigt. En 
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hypotes är att detta kan bero på att mätpunkternas lokalisering har varierat mellan 
de olika åren. Detta skulle kunna påverka vilka mätpunkter som tagits bort, trots att 
samma mönster för avlägsnandet av punkterna applicerats. För de olika åren 
avlägsnades därav inte exakt samma sondering- och ablationspunkter, vilket gav 
annorlunda input-data då beräkningarna utfördes i MATLAB. Detta skulle kunna kan 
vara en anledning till varför resultatens variationer. Det bör observeras att för år 
2009 saknades en del mätdata för sonderingar och ablationsmätningar, vilket kan ha 
lett till avvikande resultat för alla testade mönstren både för metod 1 och 2. 

En analys görs även mellan de tre olika mönstren i tabellerna 1 och 2. Att 
avlägsna enligt V2p gav ett noggrannare resultat än avlägsnande genom mönstret 
av V3p. Det observeras att V4p är det mönster som gav lägst differens från 
referensvärdena (se tabell 2). Innan experimentet påbörjades hade en hypotes gjorts 
om att desto fler punkter som avlägsnas, desto större borde differensen vara. Denna 
hypotes motbevisas i och med att V3p gav en större differens än V2p. För metod 1 
är det endast V4p som håller sig inom den angivna ramen 0,10 m v. ekv. För 
godkänd nettobalans. Resultatet från år 2009 (V4p) överstiger dock maximumvärdet, 
detta kan som nämnt ovan bero på att det saknades en del mätpunkter för detta år.  

För både metod 1 och 2 kan det observeras att om den fullskaliga metodens 
nettobalans varit positivt för ett år så blev även resultaten från de testade mönstren 
och scenarierna positiva. Samma observation gäller för de negativa 
nettobalansvärdena. Detta innebär att om målet med optimeringen endast varit att ta 
reda på om glaciären ökat eller minskat i massa skulle alla beräkningar från både 
metod 1 och 2 anses hållas inom ramen för godkänt. Det hela beror på hur noggrant 
resultatet behöver vara i jämförelse med ursprungsvärdet. Då det i denna 
undersökning sattes en gräns på att skillnaden i m v. ekv. max fick uppnå 0,1 m var 
det endast ett mönster som uppnådde kraven. Metod 1 för V4p (se tabell 1 och 2) 
gav resultat som höll kraven. En slutsats kan dras att en optimering som bara kräver 
att resultatet matchar ursprungsvärdet, positivt eller negativt, lätt kan utföras. I denna 
undersökning skulle varje optimerings försök kunna appliceras. Men med större krav 
på utfallet blir det genast mer komplicerat. 

Genom att analysera resultaten för metod 2 med hjälp av tabell 3 och 4 kan det 
konstateras att nettobalansen för både scenario 1 och 2 avviker från 
referensvärderna. Endast nettobalansen för år 2007 scenario 1 blev likvärdig med 
dess referensvärde. I tabell 4 observeras det att nettobalansen för scenarion 1 
generellt ger en lägre differens än för scenario 2. Endast två resultat från Scenario 1, 
för åren 2007 och 2009, ligger inom ramen för vad som anses vara en godtagbar 
nettobalans. Nettobalansen för 2010 tangerar vad som är godkänt för differensen då 
denna ligger på 0,11 m v. ekv. (se tabell 4). För scenario 2 ligger ingen av resultaten 
inom ramen för godkänd nettobalans. Endast värdet för 2008 tangerar gränsen för 
godkänt differensvärde då denna ligger på 0,11 m v.ekv., se tabell 4. Med dessa 
observationer bedöms det att ingen av de två scenarierna 1 och 2 ger tillräckligt 
noggranna resultat för nettobalans för att kunna användas i optimeringssyfte.  

Genom att se på resultaten i tabell 1 - 4 för metod 1 och 2 verkar det som att 
optimeringen inte i första hand handlar om antalet mätpunkter som avlägsnas. De 
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mönster med fler mätpunkter har inte nödvändigtvis varit de som gett noggrannast 
resultat. Resultatet verkar snarare beror på vilka mätpunkter som avlägsnats än på 
antalet borttagna mätningar. Med detta antagande verkar det som att vissa punkter 
har större betydelse än andra för nettobalansens utgång. En annan hypotes är även 
att ablationsstakar respektive sonderingspunkter kan ha olika stor betydelse för 
massbalansmätningar. Då det finns färre ablationsstakar än sonderingspunkter 
skulle avlägsnande av dessa kunna ha större påverkan på nettobalansen. Ett nytt 
optimeringsförsök skulle kunna utföras där det undersöks specifikt vilka punkter som 
har större betydelse.  Detta genom att redigera ursprungsmönstret och därefter 
utföra nya beräkningar.  Det finns oändligt många olika sätt för hur ablations- 
respektive sonderingsmönster skulle kunna kombineras för att optimera den 
skandinaviska metoden.  

Ett ytterligare faktum som skulle kunna påverka resultaten för de 
nettobalansberäkningar som gjordes under experimentet, är att optimeringen endast 
utfördes för en femårsperiod. Mellan åren 2007 till 2011 skulle det kunna förekommit 
rumsliga variationer av ackumulation- och ablationsvärdena. Eftersom optimeringen 
utfördes endast för fem år kan de värden som uppmättes för ackumulationen 
motsvara extremvärden. Med detta menas, att om det förekommit kraftigt snöfall 
under något av de fem åren kan detta ha haft effekt på resultaten för nettobalansen 
som beräknades. Experimentet skulle istället kunna ha utförts med en längre 
mätserie. Förslagsvis skulle optimeringsförsöket kunnat göras för hela den 
dokumenterade mätserien för Storglaciären, som sträcker sig över 50 år. Genom att 
utföra experimentet under ett längre tidsintervall kan de extremvärden som 
förmodligen förekommit under någon av mätåren, jämnas ut. Med en längre mätserie 
kan ett medelvärde för ackumulationen tas och detta skulle då kunna ge ett mer 
representativt resultat för nettobalansen. 

5.1 Jämförelse med andra glaciärer  
Jämförelse mellan Storglaciären och andra glaciärer är svår att utföra då alla 
glaciärer är unika. Att applicera optimeringen på andra glaciärer skulle kunna vara 
möjligt, dock med en viss modifiering. Även hur den skandinaviska metoden 
tillämpas varierar platser emellan. Något som gör Storglaciären speciell är dess 
stora omfattning av datainsamling. Många andra glaciärer har inte i närheten av lika 
antal mätpunkter som Storglaciären har. Under punkt 2.6 nämns exempel på två 
andra glaciärer där den skandinaviska metoden används. Hur metoden appliceras 
varierar dock för de två glaciärerna. För både Castle Creek glaciären i Kanada och 
Tuyuksu glaciären i centrala Asien kombineras den skandinaviska metoden med 
andra metoder. Detta för att få så korrekta resultat som möjligt. För båda glaciärerna 
utförs ackumulationsmätningarna med hjälp av snögropar istället för sonderingar. 
Mängden utplacerade ablationsstakar varierar. Castle Creek använder sig av cirka 
fem stakar medan Tuyuksu har cirka 180 stycken. En direkt användning av de 
optimeringsförsök som utförts i denna studie är inte direkt användbart för de två 
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glaciärer som omnämnts i rapporten. Detta på grund av att metoden används på så 
pass olika sätt.  

Optimeringsförsöken som utfördes i detta kandidatarbete utformades specifikt 
med avseende på Storglaciären. Att tillämpa de mönster som togs fram kan bli svårt 
att direkt applicera på andra glaciärer. Detta på grund av att det antas att glaciärer 
överlag, och mätmetoder som används, varierar mellan olika platser. Alla glaciärer är 
unika, därav skulle ett eget unikt mönster för varje glaciär behövas utformas. Det kan 
även vara svårt att tillämpa optimeringen på andra glaciärer som i dagsläget 
kombinerar den skandinaviska metoden med andra metoder. Resultatet från studien 
i detta arbete har visat att en viss optimering av metoden kan göras, med mönstret 
V4p, och skulle då möjligtvis kunna appliceras på andra glaciärer. Detta utfall skulle 
förmodligen kunna användas på glaciärer som har ett stort antal mätpunkter som 
liknar Storglaciärens mönster av stakar. Det optimala för varje enskild glaciär vore att 
reda på vilket mönster för mätningar som är lämpligast för just den glaciären. Trots 
att optimeringsexperiment tar en del tid att utföra så skulle det kunna övervägas om 
det i slutändan skulle spara tid och arbete.   

5.2 Densitetsmätningar 
Densiteten för de olika snöschakten 12C, 12N2, 12S3 och 10N2 analyseras med 
hjälp av de diagram som framtagits, se figur 5. Genom att jämföra hur densiteten 
förändras med djupet i de fyra diagrammen kan en översiktlig bedömning göras över 
huruvida densiteten varierar rumsligt över glaciären. Densiteten vid snöytan varierar 
något mellan de olika schakten, men detta kan bero på olika faktorer. Vad som kan 
avläsas från diagrammen i figur 5 är att densiteten gradvis ökar med djupet. Denna 
observation gäller för samtliga diagram. Den stegvisa densitetsökningen ser ungefär 
likadan ut mellan de olika schakten. Det observeras att för de sista mätningarna i 
samtliga diagram har densiteten ett lägre värde. Detta kan bero på firnlagret som 
påträffades närmast iskanten, som då skulle ge lägre densitet. Generellt uppvisar de 
olika kurvorna endast mindre variationer för densiteten. Densiteten varierar något 
mellan schaktens olika djup, men detta kan bero på olika faktorer som beskrivs i 
bakgrunden (2.6 densitetens betydelse). De variationer som förekommer skulle även 
kunna bero på olika felkällor. För att lättare bedöma om de olika schaktens 
densitetsmätningar är representativa jämförs istället den kumulativa 
vattenekvivalenten.  

I figur 6 beskrivs snödjupens motsvarighet i m v. ekv. för de fyra schakten. Till 
diagrammen har trendlinjer införts med tillhörande ekvationer. Det som jämförs 
mellan diagrammen är trendlinjernas lutning som motsvaras av dess k-värde. För att 
mätningarna ska anses ge representativa värden har det bestämts att k-värdet inte 
får avvika med mer än 0,1 från varandra. För schaktet 12C motsvarar k-värdet 
0,004, för 12N2; 0,0042, för 12S3; 0,004 och för 10N2; 0,0042. Det observeras att k-
värdenas variation mellan schakten faller inom det bestämda maximumvärdets ram. 
Detta innebär att densiteten för de olika schakten ej uppvisar skillnader av större 
betydelse för nettobalansberäkningar.  
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Om större densitetsskillnader hade påvisats skulle ett nytt optimeringsexperiment 
kunnat vara av intresse. De densitetsmätningar som redan finns för åren 2007-2011 
hade då kunnat substitueras med de resultat för densiteten som framtagits vid 
fältarbetet. Detta skulle kunnat ha påverkat utgången för resultaten av de 
beräkningar som redan utförts för nettobalanserna. För optimeringen är inte 
densiteten det som huvudsakligen undersöks, men för den skandinaviska metoden i 
sig är det viktigt att undersöka olika aspekter som skulle kunna påverka resultaten 
för nettobalansen. Då mätningarna från fält ej gav upphov till större 
densitetsskillnader behöver ytterligare experiment inte utföras. Om rumsliga 
variationer hade förekommit skulle densitetsmätningar även behöva utföras i nord-
sydligt led. Detta skulle kunna innebära att ytterligare fältarbete kan krävas när 
glaciärens massbalansstudier ska utföras.  

6. Slutsats 
Optimering kunde uppnås med avlägsningsmönstret V4p. För ännu bättre resultat 
bör ytterligare studier för optimering utföras. Detta för att undersöka om andra 
mönster för avlägsnandet av mätpunkter kan ge ett ännu mer representativt resultat 
för Storglaciärens nettobalans än de resultat som uppnåtts i detta experiment. 
Optimeringsförsöket skulle även kunna utföras för hela Storglaciärens mätserie, för 
att undvika att extremvärden för snödjup påverkar resultaten för 
nettobalansberäkningarna. Optimeringen som utfördes i detta kandidatarbete kan 
förmodligen tillämpas även på andra glaciärer, men då krävs det att specifika 
mönster för avlägsnandet av mätdata utformas för varje enskild glaciär. De 
observationer som gjordes för figur 5 och 6 visar att snödensiteten på glaciären ej 
uppvisar rumsliga variationer av större betydelse. Densitetsmätningarna som utförs 
vid Tarfalas forskningsstation är representativa, även om mätdata endast inhämtas 
längs med glaciärens mittlinje. Med dessa slutsatser har frågeställningarna för 
kandidatarbetet blivit besvarade. 
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Bilagor  
Bilaga 1. Scenario 1 
Scenario 1 tillämpades i beräkningarna för metod 2 där sicksackmönster 1 (figur 7) 
kombinerades med höjdintervall för 50 m (figur 8). Data bearbetades i ArcMAP och 
nettobalansen beräknades sedan i MATLAB för åren 2007 till 2011.  

  

 
Figur 7. Mätpunkter har sparats som Sicksackmönster 1. Ortofoto hämtat från Lantmäteriet 
(bakgrundskarta Lantmäteriet: Ortofoto raster). 

 

 
Figur 8. Höjdintervall indelade i 50 m. Två mätpunkter inom varje höjdintervall är sparade. 
Ortofoto hämtat från Lantmäteriet (bakgrundskarta Lantmäteriet: Ortofoto raster). 
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Bilaga 2. Scenario 2 
Scenario 2 tillämpades i beräkningarna för metod 2 där sicksackmönster 1 (figur 9) 
kombinerades med höjdintervall för 50 m (figur 10). Data bearbetades i ArcMAP och 
nettobalansen beräknades sedan i MATLAB för åren 2007 till 2011. 

 

  
Figur 9. Mätpunkter sparade som Sicksackmönster 2. Ortofoto hämtat från Lantmäteriet 
(bakgrundskarta Lantmäteriet: Ortofoto raster). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10. Höjdintervall indelade 25 m. Två mätpunkter inom varje höjdintervall har sparats. 
Ortofoto hämtat från Lantmäteriet (bakgrundskarta Lantmäteriet: Ortofoto raster). 
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