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Sammanfattning 
 

Samband mellan snödensitet och snödjup samt snödensitetens variation i terrängen i 

Överumans avrinningsområde 

Klara Alvelid  

 

Mängden vatten som når vattenkraftverken har betydelse för mängden el som kan produceras. Därav 

är det väsentligt att veta hur mycket vatten som finns i ett område och som kan bidra till 

elproduktionen. I områden där nederbörden till största del faller som snö kan det vara svårt att 

uppskatta hur mycket vatten som finns när snön sedan smälter. Genom att mäta snöns densitet kan 

man på ett säkrare sätt ta reda på hur mycket vatten som finns magasinerat i snö. 

Projektet berör Överumans avrinningsområde vilket är ett delavrinningsområde för Umeälven. Ett 

avrinningsområde är det geografiska område där allt vatten inom området bidrar till vattenflödet i en 

punkt längre nedströms. Genom att mäta snödensitet på olika djup har olika samband kunnat tas fram. 

Detta har gjorts genom att dels använda ett snörör för att få upp en snökärna men också genom att 

gräva snöschakt. Äldre mätvärden från Vattenregleringsföretagen har också erhållits. Snöschakt har 

gjorts i olika terrängtyper för att se om densiteten skiljer sig mellan kalfjäll, trädgränsen och i 

björkskogen medan snörör har använts på en yta av 50 x 50 m för att se hur representativt ett mätvärde 

är för ett större område. Syftet är att undersöka eventuella samband mellan terrängtyper och densitet 

som kan användas för att förenkla uppskattningen av snödensiteten i ett större område.  

Djupen för samtliga schakt var mellan 125-150 cm och vid mätningarna med snörör varierade 

snödjupet mellan ca 65-210 cm. Resultatet visar på en trend där snöns densitet ökar med djupet, för att 

närmare botten sedan bli mindre igen. Trenden var märkbar i samtliga terrängtyper men inte i alla 

djupprofiler. Resultatet för den rumsliga variationen visar på att det ser ut att finnas ett samband 

mellan snös densitet och snödjupet, samt att densiteten inom rutnätet varierar mycket. Mätvärdena 

visade på en relativt jämn korrelation fram till ett avstånd på ca 30 m, därefter minskade korrelationen.  

Resultaten indikerar att mätvärdena kan variera mycket både rumsligt och i en djupprofil vilket 

medför att ett mätvärde inte representerar området i så stor utsträckning, utan kan variera mycket. Den 

ojämna fördelningen av snö vilken kunde observeras kan bero på en variation av träd i området samt 

att terrängen lutar. Lika så varierade densiteten mellan olika vegetationstyper, men vid indelning i 

olika terrängtyper verkar det finns en likhet mellan värden vilka är tagna inom samma terrängtyp. 

Trenden med att densiteten minskar närmare marken beror på en temperaturgradient som får snön att 

sublimeras och sedan deponeras på nytt vilket bildar så kallad ”depth hoar”, men att det inte var 

märkbart i alla djupprofiler visar också på lokala skillnader i marken.  

För att utveckla projektet bör fler snöschakt göras inom samma terrängtyp för att lättare kunna 

jämföras med varandra och se vilka som avviker, samt studera den rumsliga variationen i fler 

terrängtyper. Sammanfattningsvis visar projektet på att det finns en rumslig variation av såväl snödjup 

som densitet i terrängen även på små skalor, samt att ett samband mellan snödjup och snöns densitet 

går att finna i olika grad.  
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Abstract  
 

Association Between Snow Density and Snow Depth as Well as the Variation of the 

Snow Density Within the Terrain in the Catchment of Överuman 

Klara Alvelid  

 

The amount of water which reaches the hydroelectric plant has an effect of the amount of electricity 

which can be produced. Hence it is important to determine the quantity of water within the area which 

can contribute to the production of electricity. In areas where the precipitation mostly falls as snow it 

is hard to estimate how much water there is when it melts. By measuring the density of the snow, a 

more confident way of determining the amount of water within the snow magazine can be made.  

  The project touches the catchment of Överuman which is one of the catchments of Umeälven. A 

catchment is a geographical area where all the precipitation which falls within the area, contributes to 

the flow of water in one point downstream. By measuring the density of snow on several depths 

different relationship has been shown. This has been done by using a snow tube to receive a snow 

core, and by digging shafts in the snow. Older measurements from Vattenregleringsföretagen has also 

been received. Shafts has been made in different terrains to see if the density differs between bare 

mountain, the treeline and in the birchwood, and a snow tube has been used within an area of 50 x 50 

meters to see how representative a measurement is within a greater area. The purpose is to investigate 

a relationship between the type of terrain and the density to be able to simplify the estimation of the 

snow density in a larger area. 

The depths for the shafts varied between 125-150 cm and for the measurements with the snow tube 

between 65-210 cm. The result shows a relationship where the density increases with depth and then 

becomes smaller again closer to the bare ground. This relationship could be seen in all terrain types, 

but not in all profiles that has been made. The result for the spatial analysis indicates that there is an 

association between the snow density and the snow depth, and that the density varies a lot within the 

area. Measured values shows that there is a relative equal correlation until a distance of approximately 

30, m, and after that the correlation decreases.  

The results indicate that the measured values can vary a lot both spatial and within a profile. 

Therefor one measurement does not represent an area in a larger extent, rather in varies a lot. The 

uneven accumulation of snow which could be observed could depend on the variation of trees in the 

area as well as the slope of the terrain. The density also varied between different types of vegetation, 

but when the vegetation was divided into different types of terrain there was a similarity between 

measurements taken within the same type of terrain. The trend in which density decreases closer to the 

ground is a result of a temperature gradient which causes the snow to sublimate and then redeposit 

again, which gives rise to phenomena of depth hoar, but since it was not observable in all profiles 

there are some local variation in the ground.  

To evolve the project more shafts in each type of terrain should have been made to be able to 

compare them to each other, and the spatial variation should have been studied in several types of 

terrains. In conclusion the project shows that there is spatial variation of the density and the snow 

depth even at small scales, and that a relationship between the density and the snow depth could be 

established to some extent.  
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1. Inledning 
På grund av att snös densitet inte är homogen rumsligt eller genom en djupprofil, utan kan variera 

mycket beroende på metamorfos, packningsgrad och mängd vatten, så kan det vara svårt att avgöra hur 

mycket vatten som finns till förfogande i olika snömagasin. Detta medför en del problem för 

vattenregleringsföretag vilka sköter regleringen av vattenkraftens dammar. En högre mängd avrinning 

än vad som är väntat kan bidra till att vatten får släppas ut utan att generera någon el, med anledning 

av att det inte finns plats i magasinen. 

 Genom att mer exakt bestämma hur mycket vatten som finns till förfogande i snömagasinen kan en 

bättre bild fås av hur stor avrinningen kommer att bli, och där med även den mängd vatten som kan 

bidra till vattenkraften. Detta skulle leda till en effektivisering och mer hållbar hantering av 

vattenresurserna. Idag samlas densitetsmätningar in i enskilda punkter vilket medför en svårighet att 

bestämma variationen. Genom att försöka hitta samband mellan snödensitet och andra faktorer vilka är 

lättare att observera, till exempel terrängtyper, kan processen förenklas både praktiskt och ekonomiskt. 

Syftet med projektet är att undersöka hur snös densitet varierar med djupet, samt hur denna 

variation ser ut i olika terrängtyper. Projektet belyser även hur representativt ett mätvärde är för ett 

större område. För att undersöka hur densiteten varierar med djupet har snöschakt använts, och för att 

studera den rumsliga variationen har flera mätningar inom ett större men avgränsat område gjorts med 

hjälp av ett snörör.  

 

1.1 Avgränsningar 
Projektet kommer enbart att kortfattat diskutera det underliggande problemet för vattenkraften med 

avseende på vattenmängden magasinerat i snö, men inte belysa vattenkraften i avrinningsområdet i sig 

eller hur resultatet eventuellt skulle kunna användas för en effektivisering. Projektet kommer inte 

heller att redogöra för siffor eller redovisning av elproduktionen i avrinningsområdet och hur detta 

eventuellt skulle kunna förändras.      

 

2. Bakgrund 

2.1 Avrinningsområde 
Ett avrinningsområde är ett område som bidrar till utflöde av vatten i en punkt nedströms. Området 

avgränsas av vattendelare vilka är naturligt förekommande högre höjder likt åsar eller bergsryggar. 

Nederbörd som faller på olika sidor av vattendelaren kommer att bidra till avrinningen i olika 

avrinningsområden (SMHI, 2020a).  

I Sverige finns det ett flertal huvudavrinningsområden vilka de större vattendragen är uppdelade i. 

För dessa gäller att avrinningsområdets area ska vara större än 200 km2 vid mynningen till havet 

(SMHI, 2020b). I avrinningsområden med stor area kan det vara svårt att få en bra översikt och 

detaljerad bild över området. Därför delas dessa ofta upp i mindre områden så kallade 

delavrinningsområden (SMHI, 2020d). Utflödet av vatten i en punkt nedströms kan komma från ett 

flertal mindre delavrinningsområden högre upp som alla är en del av samma avrinningsområde. Detta 

gör att alla områden är en del av minst ett avrinningsområde (Grip och Rodhe, 2016).  

 

2.2 Vattenbalans 
I ett avrinningsområde måste den tillförda mängden vatten vara lika stor som den utåtgående mängd 

vatten, det vill säga inget vatten försvinner. Detta samband kan förklaras enligt 

vattenbalansekvationen, se ekvation 1 (Grip och Rodhe, 2016). 

 𝑃 = 𝐸 + 𝑅 +  ∆𝑆            Ekvation 1.  

I ekvationen står P för precipitation vilket är den nederbörd som faller i form av regn, snö, hagel etc. E 

står för Evapotranspiration och är den sammanlagda avdunstningen från växter och ytor. 

Avdunstningen från ytor kallas för evaporation och kan vara från till exempel sjöar, vattendrag och 
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dagg, medan avdunstningen från växter kallas för transpiration och sker från klyvöppningarna i 

växternas blad. R i ekvationen står för runoff och betyder avrinning. Avrinningen kan ske dels genom 

att vatten rinner på ytan vilket kallas för ytvattenavrinning, eller genom gundvattenströmning. ∆𝑆 står 

för lagring eller magasinering och är den mängd vatten som uppehålls i avrinningsområdet. Om 

magasinet ökar kommer denna term att vara positiv, medan en minskning av magasinet ger en negativ 

term. De olika parametrarna i ekvationen har ofta enheter i form av volym per tids- och areaenhet, till 

exempel mm per år. Mängden vatten vilken transporteras i ett vattendrag kallas för vattenföring och 

uttrycks vanligen som en volym per tidsenhet (Grip och Rodhe, 2016). 

  I norra delarna av Sverige sker den främsta snösmältningen under några få veckor på våren 

vilket även bidrar till att den största mängden avrinning kan observeras under denna tid, medan i de 

sydligaste delarna av landet sker detta under perioden december till januari. En höstflod av varierande 

grad kan även ses vilket beror på den låga avdunstningen i samband med den mängd nederbörd som 

faller under hösten (Grip och Rodhe, 2016). Figur 1 visar hur den normala årsavrinningen såg ut under 

perioden 1961-1990 (SMHI, 2017). 

Vid beräkning av vattnets massbalans används det hydrologiska året istället för ett vanligt 

kalenderår. Hydrologiska året går mellan första oktober och sista september med anledningen av att 

det inte finns så stora mängder snö lagrat under denna tid. Detta medför att beräkningen av 

vattenbalansen blir enklare då magasineringen av vatten är ungefär lika stor varje år (SMHI, 2018).  

 

 
Figur 1. Normala årsavrinningen i Sverige under perioden 1961-1990 (© SMHI, 2017) Tillstånd enligt mail-

kontakt med SMHI kundtjänst 2020-03-09 
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2.3 Snös densitet och magasinering 
Mängden nederbörd i form av snö under ett år varierar mycket mellan olika områden i Sverige. I södra 

delarna tenderar 10-20 % av nederbörden att bestå av snö, medan siffran i norr kan uppgå till omkring 

50 % (Bergström, 2007). Figur 2 visar medelvärdet av det största snödjupet under referensperioden 

1961-1990 (SMHI, 2017). 

 

Figur 2. Medelvärde av det största snödjupet i Sverige under tidsperioden 1961-1990 (© SMHI, 2017) Tillstånd 

enligt mail-kontakt med SMHI kundtjänst 2020-03-09. 

 

Vid redovisning av hur mycket snö som ackumulerats brukar vanligtvis snödjup eller 

vattenekvivalenter användas. Det sistnämnda talar om hur mycket vatten som finns till förfogande i 

snön när den har smält och denna variabel är av störst intresse ur hydrologisk synpunkt (Bergström, 

2007). Omvandling av snödjup till vattenekvivalenter görs med hjälp av snöns densitet. Snöns densitet 

varierar mycket beroende på metamorfos på grund av temperatur och förändringar i fuktighet över tid, 

samt hur hårt packad den är. Snö som precis har fallit har en densitet mellan 30-100 kg/m3 medan snö 

som fallit senare under vintern och packats hårt har en densitet mellan 200-300 kg/m3, se tabell 1 

(SMHI, 2019). 
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Tabell 1. Snös densitet.  

Snötyp  kg/m3 

Mycket fluffig snö <30  

Nyfallen torr nysnö 30-100 

Våt nysnö 100-200 

Vindpackad nysnö 200 

Packad senvintersnö 200-300 

Vårsnö under avsmältningens slutskede 400 

Källa: Från © SMHI (2019). Tillstånd enligt mail-kontakt med SMHI kundtjänst 2020-03-09 

 

Variationen i snöns densitet medför att en direkt omvandling av snödjup till vattenekvivalent är svår 

att åstadkomma då densiteten ofta inte är homogen rumsligt eller med djupet (Bergström, 2007). 

 Under trädgränsen visar magasineringen en stark koppling till altituden (Bergström, 2007). 

Trädgränsen är en övergång mellan naturtyper och vanligtvis är det en zon med enstaka eller grupper 

av träd eller buskar som bildar en övre gräns mot exempelvis kalfjället. (Nationalencyklopedin, u.å.). 

På högre höjder under trädgränsen tenderar nederbörden till att bli intensivare samtidigt som 

temperaturen sjunker. Resultatet av detta ger en längre period som lagringen kan ske under det 

hydrologiska året (Bergström, 2007). I områden vilka ligger ovan trädgränsen sker istället en stor 

omblandning av snön med resultat av en stor variation i snötäcket. Detta beror på att snön är mer 

exponerad för vind och kan på så sätt lättare transporteras (Bergström, 1994). Möjligheten att hitta 

lämpliga mätplatser som ger representativa mätvärden för området är i och med omfördelningen svår. 

Fördelningen av snön är inte konsekvent på lägre altituder heller vilket beror på att snön kan hamna i 

lä bakom vindskydd som träd, hus och olika typer av vegetation och täthet av vegetation. Detta medför 

att problemet även kvarstår i dessa områden (Bergström, 2007).  

Heimstra et al. (2002) beskriver att på grund av samverkan mellan flera faktorer som vind, 

vegetation och topografi så skapas en heterogen fördelning av snön. Detta sker framför allt i områden 

vilka saknar träd, har starka vindar och mycket snöfall. Där det finns kraftiga vindar kommer snön att 

erodera och förflytta sig till områden där vindhastigheten är reducerad. Skillnaden i vindhastigheten 

kan bland annat bero på vegetationen eller att det finns topografiska skillnader (Heimstra et al, 2002).  

 

2.4 Mätning av snö och dess vatteninnehåll 
Vid mätning av mängden vatten som finns i snön är den vanligaste metoden att använda ett snörör för 

att erhålla ett snöprov, och sedan väga snön. Metoden är bristfällig i det sammanhanget att det endast 

ger indikation på vattenekvivalenten på just den platsen och inte en heltäckande bild av ett större 

område i avrinningsområdet där vatteninnehållet kan variera stort (Bergström, 2007). Som 

komplement till detta används ibland provtagning på olika snödjup för att kunna uppskatta ett något 

större områdes vattenekvivalent, men fortfarande på lokal skala (Bergström, 2007). Snödjup mäts 

vanligtvis med någon form av måttstock på en relativt jämn yta (SMHI, 2020c).  

För att ta reda på hur stor andel av marken som är täckt av snö kan man använda sig utav 

fjärranalys och vädersatelliter. Dessa kan ge en indikation på hur mycket snö som finns i områden 

vilka är svåra att göra mätningar i av olika anledningar. Dessa ger dock bara en bild av 

snötäckningsgraden och inte hur mycket vatten som finns i snön, samtidigt som kvalitén på bilderna 

beror mycket på väderförhållanden, vilket är varför det är bra att komplettera med annan data 

(Bergström, 2007). 

Beräkning av magasinering av snö idag sker också genom olika hydrologiska modeller där 

mätstationer vilka mäter temperaturen i luften och nederbörden används. Metoden bygger på att ett 

antagande görs att nederbörden faller som snö när luftens temperatur sjunker under en viss grad. På 
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detta sätt kan beräkningar göras om hur mycket magasinet byggts upp. Denna metod behöver 

komplement av bland annat snösmältningsmätningar för att ge en mer exakt bild (Bergström, 2007).  

 

2.5 Variogram och korrelogram  
Inom många områden men i synnerhet geovetenskap är ett genomgående problem vid tolkning av 

provtagningar, mätningar etc. det rumsliga sammanhanget. Det vill säga hur varierar värdena över en 

rumslig yta. Detta kan redovisas i ett variogram som beskriver den rumsliga korrelationen. För att 

konstruera diagrammet delas avstånden mellan alla mätpunkter upp i olika intervall, så kallade ”lags”. 

Korrelationen beräknas för punkterna inom samma lag. Ett exempel är att det första avståndet är ett 

intervall på 0-5 m, nästa avstånd ett intervall på 5-10 m. För det första intervallet beräknas hur väl alla 

punkterna korrelerar med andra punkter inom avståndet 0-5 m. För det andra intervallet beräknas det 

hur väl alla punkter korrelerar med andra punkter inom avståndet 5-10 m. Till slut kommer alla 

punkter att ha jämförts med varandra. När en korrelationskoefficient för varje intervall är framtaget 

kan dessa plottas mot intervallet i ett så kallat korrelogram. I ett korrelogram plottas 

korrelationskoefficienten på y-axeln och avståndet på x-axeln. Från detta går det sedan att avgöra om 

det finns en rumslig trend mellan korrelationerna (Isaaks & CO, 2013).   

  

2.6 Vattenkraft 
Ungefär 45 % av elen vilken produceras i Sverige kommer ifrån vattenkraft, och totalt finns omkring 

2000 vattenkraftverk i landet (Vattenfall, u.å.). Nederbörd som faller inom avrinningsområdet samlas 

upp i vattendrag vilka kraftverken drar nytta av. Med hjälp av reglerbara dammar samlas vatten upp i 

magasin och skapar en fallhöjd vilket är de väsentliga delarna för att vattenkraften ska fungera 

(Jämtkraft, u.å.). De flesta av vattenkraftverken i Sverige finns i älvarna i Norrland med anledning av 

att mängden el som kan förbrukas står i proportion till hur mycket vatten som finns och den potentiella 

energiskillnaden för vattnet innan och efter verket (Vattenfall, u.å.). När vattnet passerar genom 

turbiner som börjar snurra drivs generatorer vilka gör om energin till el. El produceras under hela året 

men det är framför allt under vintern som behovet är störst. Smältvatten under vår och tidig sommar 

lagras i vattenmagasinen och kan användas vid senare tillfällen som till exempel under vinterhalvåret 

(Jämtkraft, u.å.).  

I Sverige produceras ungefär 65 TWh ett år då det varken råder torka eller har kommit ovanligt 

mycket nederbörd. Detta motsvarar 65 miljarder kilowattimmar. År då nederbörden avviker från det 

normala varierar denna siffra inom intervallet 50 till 70 TWh beroende på hur mycket vatten som finns 

till förfogande (Jämtkraft, u.å.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.7 Områdesbeskrivning 
Överumans avrinningsområde, se figur 3, är ett delavrinningsområde i Umeälvens avrinningsområde 

och ligger i de nordvästra delarna av Västerbottens län. Avrinningsområdet har en storlek på 652,60 

km2 (SMHI, 2020e) och sträcker sig en bit in i Norge. Enligt data från SMHI:s vattenwebb (2020e) 

hade avrinningsområdet medelvärden av nederbörd, avrinning och evaporation vilka uppgick till 1120 

mm/år, 943 mm/år respektive 182 mm/ år under en mätperiod mellan åren 1981-2010. 

  

 
Figur 3. Karta över Överumans avrinningsområde. Data hämtad från:  Översiktskartan vektor © Lantmäteriet 

(2020).  DTM 10 Terrengmodell, Norges kartverk (2020). GSD – Höjddata grid 2+ © Lantmäteriet (2020)  
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3. Metod 
För att undersöka hur densiteten varierar med djupet har provtagningar gjorts i snöschakt i tre olika 

terrängtyper; björkskogen, vid trädgränsen och på kalfjället. Samtliga tre terrängområden ligger i de 

sydöstra delarna av avrinningsområdet.  

▪ Björkskogen: Tre snöschakt grävdes varav ett innehöll två mätprofiler. Det första snöschaktet 

var beläget på en liten udde som stack ut i sjön Överuman. Det andra snöschaktet var beläget 

ca 300 meter från det första i skogsbrynet mellan björkskogen och öppen mark. I detta schakt 

gjorde två profiler med 50 cm mellanrum. Det tredje schaktet grävdes i en dalgång.  

▪ Trädgränsen: Ett snöschakt grävdes ca 20 m från en skoterled på en liten höjd.  

▪ Kalfjället: Ett snöschakt grävdes på en öppen yta mellan två berghällar.  

För snöschakten har grafer konstruerats över hur densiteten varierar med snödjupet samt hur det 

kumulativa vattenvärdet varierar med snödjupet. För att studera hur representativt ett mätvärde är för 

ett större område har snörörsmätningar gjorts på ett rutnät om 50 x 50 m i björkskogen. För rutnätet 

har det konstruerats kartor över densiteten och snödjupet med interpolation, en graf vilken visar 

vattenvärdet mot snödjupet samt korrelogram.  

Mätvärden för snödjup och densitet har även erhållits från Vattenkraftregleringsföretagen vilka är 

tagna längs med profiler, se figur 4. Dessa mätvärden har använts för att se hur densiteten varierar 

inom olika vegetationstyper.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Vegetationskarta med mätpunkter vilka de erhållna mätvärdena är tagna vid. Data hämtad från: GDS – 

vegetationskarta ©Lantmäteriet (2020). Vattenregleringsföretagen, Björn Norell (pers. com). 
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3.1 Snöschakt  
För att hitta en lämplig plats att gräva schaktet användes en sticksond för att ta reda på djupet till 

marken. Schaktet grävdes med hjälp av spadar och var lika djupt som brett, se figur 5. När schaktet 

hade grävts konstruerades en plan yta i väggen vilken skulle användas för provtagning av profilen. 

Profilens höjd mättes med en tumstock och noterades. Ett snörör med en längd på 24 cm och en 

diameter på 7 cm trycktes ner vertikalt i snöväggen till dess att hela röret var fyllt. Provets 

djupintervall mättes med hjälp av tumstocken. Därefter grävdes röret försiktigt fram för att inte skapa 

någon extra kompression av snön under. Snön i röret hälldes ut i en plastficka och med hjälp av en 

fjädervåg kunde vikten erhållas. Nästa prov togs inte direkt under det förgående utan parallellt 

förskjutet åt sidan för att få ett så ostört prov som möjligt. Det vill säga proverna togs i ett zick-zack 

mönster. Om all snö inte följde med i röret noterades hur mycket som saknades. Proverna togs hela 

vägen ner till dess att röret hade kontakt med botten.  

 För snöschaktet vilket gjordes vid trädgränsen togs de första fem mätningarna med snöröret 

horisontellt, det vill säga intervallet för snödjupet representerar diametern på 7 cm. Därefter togs 

mätningarna med snöröret vertikalt och intervallet för snödjupet representerar längden på 24 cm. 

Samtliga mätningar för alla andra snöschakt har tagits med snöröret vertikalt. 

  För att få fram en trappstegsformad kurva har intervallet för mätningarna skrivits upp. Det vill 

säga den övre och undre gränsen noterades och båda gavs den densitet som sedan beräknades. 

 

 
Figur 5. Snöschakt för densitetsmätningar på olika djup i skogsbryn mellan björkskog och öppen mark. 

3.2 Rutnät 50 x 50 m 
Ett rutnät, se figur 6,  på 50 x 50 m konstruerades med hjälp av ett måttband. I varje hörn sattes pinnar 

ut och mätningar skedde varje 10:e meter i båda riktningar, vilket totalt gav 36 mätningar. Snöröret 

vilket användes för mätningarna var en blå McCall (Norell, pers. com, 2020). Vikten på det tomma 

röret noterades och röret tryckets sedan ner vertikalt i marken. Snödjupet noterades genom att läsa av 

vart snöytan befann sig på röret och därefter drogs det sakta upp för att inte snön skulle åka ut. 

Mängden snö som fanns i röret noterades vilket ger ett mått på hur mycket kompaktion som skett och 

därefter kontrollerades spetsen för att se om den varit i kontakt med markytan. Detta gjordes genom att 

undersöka förekomsten av jord, kvistar etc. I botten på röret noterades det även om det saknades en bit 

av kärnan. Snöröret vägdes med snön i och vikten noterades.  
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Figur 6. Karta över det rutnät vilket användes för den rumsliga variationen. Vegetationstyper visas i transparanta 

färger. Den svarta punkten i den inklippta kartan visar rutnätets position i området. Data hämtad från: 

Översiktskarta vektor © Lantmäteriet (2020). GSD – vegetationsdata © Lantmäteriet (2020). Bakgrundsbild: 

Ortofoto © Lantmäteriet (2020) 
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3.2.1 GIS-Data 

För att konstruera kartor över den rumsliga variationen av densiteten och snödjupet i rutnätet om 50 x 

50 m användes inmätta punkter med koordinatsystemet WGS1984, vilka symboliserade hörnen av 

rutnätet. Följande steg utfördes för att konstruera kartan över densiteten och snödjupet. 

▪ De fyra punkterna vilka mättes i hörnen av rutnätet gjordes om till en shapefile genom att 

använda verktygen ”create feature class” och sedan ”from xy table” i ArcCatalog. Shapefilen 

tilldelades koordinatsystemet WGS1984, sparades och lades sedan till i ArcMap.  

▪ Avståndet mellan hörnpunkterna mättes och dividerades därefter med 5 för att få fram den 

exakta sträckan mellan de punkter som skulle läggas till däremellan. Därefter konstruerades de 

övriga punkterna inom rutnätet med hjälp av verktyget ”direction-distance”.  

▪ I attributtabellen skapades två nya kolumner; en för densitet och en för snödjup. För varje 

punkt i rutnätet noterades sedan densiteten och snödjupet för punkten i tabellen. 

▪ För att förenkla interpoleringen projicerades datat om med verktyget ”project”. Detta verktyg 

gjorde om koordinatsystemet från WGS1984 till SWEREFF99 TM.  

▪ Verktyget ”nearest neigbour” användes för att interpolera mellan punkterna och skapa en yta 

över densitet eller snödjupen. Som input användes mätpunkterna och som ”z value field” 

valdes den kolumn som skulle interpoleras. 

▪ Densiteterna och snödjupen klassificerades efter lämpliga intervall för visualisering med 

verktyget ”reclassify”.   

3.3 Densitetsberäkningar och konstruktion av grafer 
Densiteten i samtliga försök har beräknats enligt ekvation 2, med reservation för olika korrigeringar.  

𝜌 =  
𝑚

𝑉
      Ekvation 2 

Där m står för massa (g) och V står för Volym (cm3). 

 

3.3.1 Snöschakt 

Vid densitetsberäkning av de mätvärden där det saknades en bit av kärnan, det vill säga hela röret var 

inte fyllt, beräknades densiteten på den längd kärna som fanns i röret.  

För att få fram en densitetskurva över de olika schakten plottades densiteterna mot snödjupet. Då 

snödjupet är taget i intervaller har densiteterna plottas mot intervallet i ett trappstegsformat för att 

tydligare visa hur profilen ser ut. För att kunna jämföra de olika schakten räknades djupen om så att 

samtliga mätningar började vid snöytan med djupet 0. I de fall där det har blivit ett överlapp eller ett 

glapp mellan densitetsproverna har kurvan brutits för att tydligare redogöra vilka djup som är 

representerade.   

Vid konstruktion av graferna för det kumulativa vattenvärdet beräknades medelvärdet för det 

intervall som mätningen var gjord vid. Medelvärdet har sedan fått symbolisera djupet. För att 

konstruera det kumulativa vattenvärdet har densiteterna multiplicerats med respektive provlängd och 

sedan adderats på varandra allt eftersom djupet ökar. Noterbart är att vid beräkning av vattenvärdet har 

vattnets densitet vilket ska divideras med (provlängden x densiteten) i detta fall antagits vara lika med 

ett. I de fall där det har skett ett överlapp har detta korrigerats för att samma vikt inte ska räknas med 

två gånger. Provet vilket ligger högst upp av de två överlappande har korrigerats för att få en 

systematisk korrektion. Den längd som överlappar har tagits bort från kärnans längd och därefter har 

den procentandel som den representerar beräknats. Samma procentmängd av den uppmätta vikten har 

sedan tagits bort och en ny densitet har beräknats. Vid de fall där det har skett ett mellanrum mellan 

mätningar har ingen korrigering gjorts, istället har detta noterats.  
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3.3.2 Rutnät 50 x 50 m 

Vid densitetsberäkningen användes den faktiska längden av snökärnan. Det vill säga snödjupet 

subtraherat med den längd som saknades i botten.  

 För att kunna jämföra värdena i rutnätet på 50 x 50 meter med snöschakten och de erhållna 

mätvärdena har densiteten multiplicerats med längden av provet för att erhålla vattenvärdet, och 

därefter har vattenvärdet plottats mot snödjupet.  

3.4 Erhållna mätvärden 
De erhållna mätvärdena gjordes om till en vektorfil och lades sedan in i ArcMap. För att få fram vilka 

mätvärden som låg i vilka vegetationstyper användes verktyget ”intersect”, där vegetationskartan från 

Lantmäteriet (2020) och den nya vektorfilen med mätvärdena kombinerades. Resultatet blev en karta 

och en attributtabell där varje mätvärde hade tilldelats en vegetationstyp. Attributtabellen exporterades 

till en Excel-fil där mätvärdena sorterades efter vegetationstyp. Ett låddiagram konstruerades där 

spridningen av mätvärdena redogjordes. Utöver detta delades även vegetationstyperna in i kategorier 

motsvarande björkskog, trädgränsen och kalfjället, och för dessa kategorier konstruerades grafer där 

vattenvärdet först beräknades och sedan plottades mot snödjupet. Kategoriseringen gjordes efter 

Lantmäteriets vegetationskarta (2020) och såg ut som följande:  

▪ Björkskogen: öppen myrvegetation och mossmarkslövskog. 

▪ Trädgränsen: frisk rished  

▪ Kalfjället: alpin lågörtäng, block- och hällmark, gräshed, torr rished, skarp rished, permanent 

snölega samt snölegevegetation.  

4. Resultat 

4.1 Densitet mot snödjup  
Figur 7-9 visar hur densiteten varierar med snödjupet i tre av sex snöschakt i olika terrängtyper. För 

övriga tre snöschakt vilka grävdes i björkskogen se bilaga 1.  

Figur 7 visar hur densiteten varierar med snödjupet i ett schakt på kalfjället. Hela profilen var 173 

cm djup vid mätning med tumstocken. Vid mätningspunkten uppgick dock djupet till 168 cm på grund 

av ojämn mark vid botten. 2 cm saknades i röret vid sista mätningen och det faktiska djupet uppgick 

då till 166 cm. Densiteten i det översta lagret låg på 0,347 g/cm3 och därefter ökar den successivt i alla 

mätningar fram till ett djup av 144 cm, med det beräknade densiteten av 0,496 g/cm3. Därefter minskar 

den och i det sista intervallet mellan 144 cm och botten låg densiteten på 0,343 g/cm3. 

 

Figur 7. Densitet mot snödjup i ett snöschakt på kalfjället. 
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Figur 8 visar på hur densiteten varierar i ett snöschakt vid trädgränsen. Hela profilen var 129 cm djup 

men då den näst sista mätningen gick ner till ett djup på 128 cm, och i den sista mätningen fattades det 

4 cm uppgår det totala djupet till 128 cm. De första fem mätningarna togs med röret horisontellt. 

Densiteten vid ytan låg på 0,152 g/cm3 och därefter ökar den succesivt till ett djup av 92 cm, med den 

uppmätta densiteten av 0,531 g/cm3. Sedan minskar densiteten till mellan 0,162 och 0,412 g/cm3 

beroende på mätning och överlapp. 

 

Figur 8. Densitet mot snödjup i ett snöschakt vid trädgränsen 

Figur 9 visar hur densiteten varierar mot snödjupet i ett schakt i björkskogen nära sjön Överuman. 

Hela profilen var 136 cm djup. Det första intervallet visar på en densitet på 0,26 g/cm3. Sedan ökar 

densiteten till ett djup av 72 cm med den beräknade densiteten av 0,485 g/cm3. Därefter minskar 

densiteten succesivt och vid det sista intervallet på ett djup mellan 115 cm och marken låg densiteten 

på 0,233 g/cm3.  

 

Figur 9. Densitet mot snödjup i ett snöschakt i björkskog vid sjön Överuman. 
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4.2 Kumulativt vattenvärde mot snödjup  
Figur 10-12 visar hur det kumulativa vattenvärdet varierar med snödjupet i samma snöschakt som 

figur 7-9. För de övriga tre snöschaktens kumulativa vattenvärde mot snödjup, se bilaga 2. För figur 

11 togs de första fem mätvärdena horisontellt i profilen och de resterande fem mätvärdena är tagna 

vertikalt. 

.  

 

Figur 10. Kumulativ vattenekvivalent mot snödjup på kalfjället. 

.  

 

Figur 11. Kumulativ vattenekvivalent mot snödjup vid trädgränsen. 
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Figur 12. Kumulativ vattenekvivalent mot snödjup i björkskog nära sjön Överuman. 

 

4.3 Rumslig variation 
I figur 13-15 presenteras resultat av den rumsliga variationen i rutnätet. Figur 13 och 14 visar hur 

densiteten och snödjupet varierar i det uppmätta rutnätet på 50 x 50 meter. Rutnätet är format som en 

romb med hänsyn till väderstrecken. Figur 15 visar hur vattenvärdet varierar med snödjupet. 

 
.  

Figur 13: Densitetens variation inom rutnätet på 50 x 50 meter.  
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Figur 14. Snödjupets variation inom rutnätet på 50 x 50 meter. 

 

 

Figur 15. Vattenekvivalent mot snödjup i ett rutnät av 50 x 50 m med mätningar tagna var 10.e meter. 

Mätningarna är gjorda i björkskogen i en dalgång. 
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Figur 16 visar ett korrelogram och hur korrelationen för densiteten varierar mellan olika punkter på 

respektive avstånd. För att se hur korrelationen mellan snödjupen varierar, se figur 27 i bilaga 3.  

 

Figur 16. Korrelationen för snödensitet på olika avstånd (lags). Baserat på Deutsch & Journel (1998).  
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4.4 Erhållna mätvärden 
Låddiagrammet, se figur 17, redogör för hur de erhållna mätvärden av densiteten varierar i olika 

vegetationstyper. Punkter ovan och under frisk rished visar extremvärden. För att se hur snödjupen 

varierar inom de olika vegetationstyperna se figur 28 i bilaga 4.  

 

Figur 17. Låddiagram vilket visar hur snödensiteten varierar i olika vegetationer. Data hämtad från GDS – 

vegetationskarta ©Lantmäteriet (2020). Vattenregleringsföretagen, Björn Norell (pers. com.) 

Figur 18-20 visar på hur vattenvärdet varierar mot snödjupet i vegetationstyper motsvarande kalfjäll, 

trädgränsen samt björkskog. I dessa diagram återfinns vattenvärdet på x-axeln i cm och snödjupet på 

y-axeln i m.   

 

Figur 18. Diagram vilken visar hur vattenekvivalenter varierar på olika djup i vegetationstyper motsvarande 

kalfjället. Data från Vattenregleringsföretagen, Björn Norell (pers. com.) 
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Figur 19. Diagram över hur vattenekvivalenter varierar på olika djup i vegetationer motsvarande trädgränsen. 

Data från Vattenregleringsföretagen, Björn Norell (pers. com.) 

 

Figur 20. Diagram över hur vattenekvivalenter varierar med snödjupet i vegetationer motsvarande björkskogen. 

Data från Vattenregleringsföretagen, Björn Norell (pers. com.) 
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5. Diskussion 

5.1 Densitet mot snödjup  
Graferna över densiteten mot djupet visar på ett samband där densiteten ökar succesivt fram till ett 

visst djup. Därefter blir densiteten mindre vilket sker i samband med mätningar vilka är tagna nära 

marken. Snön vilken observerades vid detta djup var mycket porös och bestod av större snökristaller. 

Enligt Giddings & LaChapelle (1962) bildas ”depth hoar”, sockersnö (sve), på grund av att det finns 

en temperaturgradient i snön. Temperaturgradienten i sig etablerar en gradient med avseende på 

fuktighet. Denna gradient påverkar ytan av kristallerna som sublimeras för att sedan deponeras på nytt. 

Detta leder till ett svagare lager av snö och som består av så kallad depth hoar (Giddings & 

LaChapelle, 1962). Detta fenomen skulle kunna förklara varför densiteten var mindre närmare 

markytan. 

Sambandet med den lättare densiteten nära marken kunde observeras i fyra av sex profiler. I två 

profiler vilka var uppmätta med 50 cm mellanrum, se figur 22 och figur 23 i bilaga 1, kunde en 

minskning av densiteten observeras i den ena profilen men inte i den andra. Anledningen till detta är 

att det kan finnas lokala variationer i marken eller terrängen med avseende på fuktighet och värme. 

Detta påverkar temperaturgradienten och där med mängden depth hoar som bildas. Med mätningarna 

går det också att utläsa att det finns en viss skillnad rumsligt. Mellan profilerna skiljer sig både den 

högsta uppmätta densiteten men även hur densiteten varierar med djupet. Detta kan ge en indikation på 

att även mätpunkter tagna nära varandra på väldigt liten skala kommer att ge upphov till olika resultat, 

vilket kan påverka användningen av densiteten i exempelvis syfte att extrapolera över ett större 

område.  

De samband vilka tagits fram bygger mycket på hur förhållandena har varit innan mätningarna 

gjordes. Om temperaturen hade varit lägre tiden innan mätningarna gjordes är det inte säkert att lagret 

av depth hoar hade varit lika tydligt i alla snöschakt. Det är även svårt att applicera dessa samband på 

andra avrinningsområden då förhållandena som påverkar snöns ackumulering kan variera mycket 

mellan områden. 

 

5.2 Kumulativt vattenvärde mot snödjup  
Vid jämförelse av de kumulativa vattenvärdena från snöschakten går det att utläsa att trendlinjen för 

trädgränsen har den största lutningen följt av björkskogen och sedan kalfjället. Samtliga grafer hade ett 

R2-värde vilket uppgår till minst 0,98 vilket tyder på att det finns en trend. Att trädgränsen hade det 

största värdet på trendlinjen visar på att djupet ökar fortare än det kumulativa vattenvärdet i jämförelse 

mot de andra terrängtyperna. Noterbart är att vid denna profil togs mätningarna på två olika sätt, vilket 

kan påverka resultatet. Vid jämförelse av de kumulativa vattenvärdena i de fyra snöschakten gjorda i 

björkskogen, se figur 12 samt figur 24-26 i bilaga 2, finns det ingen stor skillnad mellan dem. Samtliga 

trendlinjer uppgår till värden mellan 2,3426 och 2,661 där det lägsta värdet är från ett snöschakt vid 

sjön vilket var mycket exponerat för vind. Trendlinjen för kalfjället uppgår till 2,2397 vilket innebär 

att i detta snöschakt ökade den kumulativa densiteten i mer jämn takt med snödjupet relativt de andra 

snöschakten.   

För de grafer vilka har konstruerats från de erhållna mätvärdena som visar hur vattenvärdet varierar 

mot snödjupet i motsvarande terrängtyper, se figur 18-20, är trendlinjernas värden snarlika de från 

snöschakten. Att det skiljer två decimaler beror på att snödjupen för de erhållna mätvärdena är 

uttryckta i m. R2- värdet för samtliga grafer av de erhållna mätvärdena uppgår till minst 0,84 avrundat 

vilket tyder på att det även finns en trend i dessa fall. De vegetationstyper vilka motsvarar kalfjället 

visar även i de erhållna mätvärdena den minsta uppmätta trendlinjen. Vid jämförelse mellan 

trädgränsen och björkskogen är det istället de vegetationstyper vilka motsvarar björkskogen som har 

det största värdet, men skillnaden mellan dem är mycket liten. Detta tyder på att snödjupet ökar fortare 

än det kumulativa vattenvärdet men att trenden ser ungefär likadan ut i samtliga kategorier. Noterbart 

är att indelningen av vegetationstyperna är gjord efter en vegetationskarta över området, se figur 4, 
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vilket medför att en viss variation kan förekomma, och i händelse av en annan uppdelning av 

vegetationstyperna kan resultatet komma att se annorlunda ut. 

För det kumulativa vattenvärdet i rutnätet vilket är taget i björkskogen ser trendlinjen ungefär 

likadan ut som i de övriga graferna för björkskogen. Att trenderna ser ungefär likadan ut i samtliga fall 

i björkskogen skulle kunna tyda på att förhållandena för snöackumuleringen ser ungefär likadana ut i 

de områden vilka proverna tagits i.  

 

5.3 Rumslig variation 
Vid jämförelse mellan rutnäten för densitet och snödjup ser det ut att finnas ett samband mellan de 

båda parametrarna. I figur 13 vilken visar densiteten syns en högre densitet i det västra samt norra 

hörnet av rutnätet. Ett stråk i mitten av rutnätet visar också på en högre densitet. De lägsta densiteterna 

återfinns i södra hörnet samt på den sydvästra sidan. I figur 14 vilken visar snödjupets variation i 

rutnätet återfinns de större snödjupen i västra och norra hörnet, samt i en oval form i mitten. De lägsta 

snödjupen återfinns runt den ovala formen i mitten och i det södra hörnet, samt på delar av den 

sydvästra kanten. Där det är större snödjup är det även en högre densitet i de flesta av fallen. I rutnätet 

för densiteten finns det en tydlig variation i terrängen. Inom ett område på 50 x 50 meter skiljer det 

mellan 0,238 och 0,421 g/cm3 vilket kan ge en mycket stor skillnad i fråga om vattenekvivalent på ett 

större geografiskt område.  

Vid analys av korrelogramet, se figur 16, vilket visar hur snödensiteten korrelerar med andra 

punkter på olika avstånd går det att utläsa att fram till ett avstånd som stäcker sig strax över 30 meter 

så finns det en korrelation mellan ca 0,6-0,4. Därefter sjunker korrelationen mer och värden är mer 

utspridda. I detta fall inom detta område skulle det kunna tyda på att det finns en relativt jämn 

korrelation fram till ett avstånd strax över 30 meter, men sedan börjar skillnaderna att bli stora. Att 

enbart ta ett värde för densiteten är därmed inte speciellt representativt.  

I figur 4 i avsnitt 2.7 Områdesbeskrivning går det att utläsa att hela rutnätet på 50 x 50 meter ligger 

i samma typ av vegetation, mossmarklövskog. Enligt figur 4 ser det även ut att vara en jämn 

fördelning av träd i rutnätet förutom i det västra och norra hörnet. Detta är faktorer som rimligtvis 

skulle kunna påverka resultatet. Bergström (2007) beskriver att, vilket även tas upp i avsnitt 2.3 Snös 

densitet och magasinering, snö lätt kan samlas bakom föremål vilka kan agera som vindskydd, till 

exempel träd. Den större samlingen av träd sammanfaller med områdena där större snödjup 

förekommer. De observationer som gjorts i området när mätningarna gjordes visar på att det 

förekommer mer träd i det västra och norra hörnet, och detta kan även ses på ortofotot i figur 6. 

Noterbart är även att enligt ortofotot över platsen ligger det västra hörnet i kanten av ett tjärn, vilket 

skulle kunna bidra till en större ackumulation om vinden blåser från det hållet och snön sedan fångas 

upp av vegetationen.  Heimstra et al. (2002) redogör i sin undersökning att i områden likt hagar och 

ryggar blåste snön lättare bort vilket resulterade i en betydligt lägre snöackumulation. Medan i 

områden vilka bestod av mycket träd eller hade topografiska skillnader reducerades vindhastigheten 

och resulterade i en större ackumulation på läsidan. Bergström (2007) nämner även att snöns 

ackumulering går att koppla till altituden, men i detta fall är skillnaden mellan altituderna i rutnätet så 

pass liten att det inte bör ha någon påverkan.  

Enligt figur 4 i avsnitt 2.7 Områdesbeskrivning går det även att utläsa från höjdkurvorna att det 

finns en viss lutning inom rutnätet vilken ser ut att luta nedåt i västlig eller nordvästlig riktning, vilket 

även är i de områden där de större snödjupen återfinns. I de fall där vinden har en dominerande 

riktning och lutningen av terrängen fungerar som ett skydd kan mer snö ansamlas, medan om vinden 

blåser från det motsatta hållet är snön mer exponerad och kan lättare förflyttas. I detta fall skulle det 

innebära att en sydlig eller sydostlig vind leder till en större ackumulation än vad en nordlig eller 

nordvästlig gör. Heimstra et al. (2002) visar på i sin undersökningen att vindens riktning i förhållande 

till tvärsnittet av profiler också var av betydelse. I de fall där den dominerande vindriktningen var 

vinkelrät mot tvärsnittet syntes en mycket stor variation i snödjupet på korta avstånd. Medan ett 

tvärsnitt parallellt med vindriktningen resulterade i små förändringar i snödjupet (Heimstra et al., 

2002). Utifrån detta hade det varit av intresse att även notera den dominerande vindriktningen i det 
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området vilket rutnätet konstruerades i, för att se om ett samband kunde ses. Detta skulle kunna 

användas för att dra fler slutsatser om hur ackumulationen påverkades av de rådande förhållandena i 

området.  

 

5.4 Snödensitet i olika vegetationstyper 
Vid analys av låddiagrammet, figur 17, vilket visar hur snödensiteten varierar i olika vegetationstyper 

går det att utläsa både skillnader och likheter mellan de olika vegetationerna. Majoriteten av 

vegetationstyperna har en medeldensitet, vilket symboliseras av krysset, på mellan 350 och strax över 

400 kg/m3. De största och minsta värdena för flertalet vegetationstyper ligger mellan 300 och 500 

kg/m3 även om det finns undantag vilka går ner mot 200 kg/m3 eller strax över 500. I vegetationer likt 

block- och hällmark, och olika former av snölegor finns det en större variation av densitet än till 

exempel vid frisk rished, skarp rished och gräshed, vilket kan utläsas av storleken på lådorna. I de 

vegetationstyper vilka visar på en stor variation av densitet ligger samtliga vegetationstyper på 

kalfjället enligt den kategorisering som gjorts. Därav skulle den stora variationen kunna förklaras av 

att snön är mer exponerad för vinden och kan på så sätt lättare transporteras iväg. I de fall där 

variationen av densiteten var som minst ligger två av tre vegetationstyper också på kalfjället, och den 

tredje vid trädgränsen. Dessa vegetationstyper innefattar dock en del vegetation som skulle kunna 

förhindra att snön omfördelas till andra platser, men samtidigt innefattar de inte träd eller dylikt vilka 

skulle kunna fungera som vindskydd. Genom detta bildas istället en jämnare fördelning av snön. Att 

gräsheden vilken ligger på kalfjället har den minsta variationen i densitet skulle kunna bero på att 

marken på något sätt binder snön bättre eller att denna vegetation trivs bättre i områden som är mer 

vindskyddade. Enligt figur 28, bilaga 4 är djupet för gräsheden något högre än de övriga 

vegetationstyper som har tagits upp tidigare, med undantag för permanent snölega, och detta skulle 

kunna tyda på att det är en mer vindskyddad plats där större ackumulation kan ske. 

 

5.5 Felkällor  
Vid vägning av snön i snöschakten tömdes innehållet i provröret i en plastficka. Då det blåste mycket 

under tiden för mätningarna var det svårt att få plastfickan att vara still utan att hålla i den. Detta 

bidrog till att vågens värde pendlade mycket upp och ner. Den uppmätta vikten för proverna är därför 

tagna med en mindre precision. Detta fel är svårt att korrigera i efterhand då alla mätvärdena är tagna 

med olika mängd precision. Vid beräkning av densiteten i snöschakten har inte vikten på den 

plastficka vilken snön vägdes i räknats bort. Då det är förhållandet mellan hur densiteten varierar med 

djupet som är relevant spelar plastfickans vikt en mindre roll än om de var de faktiska densiteterna 

som var av intresse, detta då samtliga prover i snöschakten är vägda med samma typ av påse. Denna 

korrigering kunde annars ha gjorts i efterhand genom att räkna bort plastfickans vikt.  

 I björkskogen finns det ett flertal mätningar vilket gör att dessa går att få något slags medelvärde på 

och jämföra med varandra. Vid trädgränsen och på kalfjället gjordes det endast ett schakt vardera 

vilket gör att det är svårt att se om detta var bra mätningar eller inte. Anledningen till den varierande 

mängden snöschakt i de olika terrängtyperna berodde dels på vädret och dels på andra förutsättningar. 

För att få en bättre översikt över skillnaden mellan de olika terrängtyperna bör fler snöschakt göras 

inom varje terrängtyp. På detta sätt skulle de olika snöschakten inom varje terrängtyp kunna jämföras 

med varandra för att se om det är någon som avviker.  

 Vid mätningarna i snöschaktet har en tumstock använts för att notera djupet. Vid avläsning av 

djupet har det varit både överlapp och sekvenser där det saknas mätningar. Detta har sedan korrigerats 

i efterhand vid konstruktion av graferna för de kumulativa vattenvärdena och för densitetsgraferna. För 

att få ett bättre resultat skulle noggrannare mätningar ha gjorts från början. Detta innefattar bland annat 

att noggrannare notera vart intervallet för provet slutar, för att sedan börja nästa mätning vid samma 

djup. Detta kan vara svårt i vissa fall då proven förskjuts parallellt hela tiden, men det skulle underlätta 

bearbetningen av resultatet. 
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6. Slutsats 
Slutsatser som kan dras av projektet är att det finns variationer i densiteten på så väl liten skala, 50 cm, 

som större avstånd, 50 m. Detta resulterar i att ett mätvärde inte är speciellt representativt för sin 

omgivning utan det behövs fler faktorer vilka kan undersökas för att förenkla uppskattningen av snöns 

mäktighet. Snöns densitet ökar med djupet fram till de når en temperaturgradient vilken skapas av 

värmen från marken. Detta resulterar i bildningen av depth hoar och ger därmed en lägre densitet. 

Densiteten varierar även beroende på vegetationstyp och terräng men för mätvärden inom samma 

kategori är trenden relativt jämn. 

 För att ytterligare studera variationen av snös densitet skulle fler snöschakt så väl som rumsliga 

analyser göras i flera olika typer av terränger. Detta skulle leda till ett tydligare samband mellan 

densiteten och hur den varierar med såväl djupet som terrängen.    
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Bilagor  

Bilaga 1. Densitet mot snödjup  
Figur 21-23 visar hur densiteten i snöschakt grävda i björkskog varierar med djupet. 

 

Figur 21.  Densitet mot snödjup i ett snöschakt i björkskog i en dal. 

 

 

Figur 22. Densitet mot snödjup i ett snöschakt i skogsbryn mellan björkskog och öppen mark. Mätningar tagna 

50 cm från profilen i figur 23 i samma snöschakt.  
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Figur 23. Densitet mot snödjup i ett snöschakt i skogsbryn mellan björkskog och öppen mark, tagen 50 cm från 

profilen i figur 22 i samma snöschakt. 
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Bilaga 2. Kumulativt vattenvärde mot snödjup 
Figur 24-26 visar hur det kumulativa vattenvärdet varierar mot snödjupet i samma snöschakt som 

”Densitet mot snödjup”. 

 

Figur 24: Kumulativ vattenekvivalent mot snödjup i björkskog i en dal. 

 

Figur 25. Kumulativ vattenekvivalent mot snödjup vid skogsbrynet mellan björkskog och öppen mark. 

Provtagningen skedde i samma snöschakt som figur 26 men med 50 cm mellanrum.  
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Figur 26. Kumulativ vattenekvivalent mot snödjup vid skogsbrynet mellan björkskog och öppen mark. 

Provtagningen skedde i samma snöschakt som figur 25 men med 50 cm mellanrum. 
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Bilaga 3. Korrelation för snödjup  
Figur 27 visar hur korrelationen ser ut för snödjupet inom rutnätet på olika avstånd. 

 

Figur 27. Korrelationen för snödjup på olika avstånd (lags). Baserat på Deutsch & Journel (1998).  
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Bilaga 4. Snödjup i olika vegetationstyper 
Figur 28 visar hur de erhållna mätvärdena av snödjupen varierar i olika vegetationstyper.  

 

Figur 28. Låddiagram över snödjup i olika vegetationstyper. Data hämtad från GDS – vegetationskarta 

©Lantmäteriet (2020). Vattenregleringsföretagen, Björn Norell (pers. com.) 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


