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Sammanfattning 
 

Framställning av en GIS-metod samt analys av ingående parametrar för att lokalisera 

representativa delområden av ett avrinningsområde för snödjupsmätningar 

Jennifer Kaplin och Lisa Leierdahl 
 

Vattenkraft är en stor källa till energi i Sverige, främst i de norra delarna av landet. För att få ut maximal 

potential från vattenkraftverken behövs information om hur mycket vatten eller snö det finns 

uppströms från kraftverken. Genom att få fram tillförlitliga värden av snömängd är det möjligt att 

minska osäkerheten i uppskattningarna. 
Eftersom det är svårt att kartera större avrinningsområden via markbundna observationer, både 

praktiskt och ekonomiskt, har drönarobservationer utvecklats. För att använda sig av drönare krävs det 

vetskap om var de ska flygas i för område för att hela avrinningsområdet ska representeras. I projektet 

tas en modell fram i ArcGIS för att hitta mindre områden inom avrinningsområden som ska vara 

representativa inom utvalda parametrar. I projektet berörs parametrarna vegetation, höjd, lutningsgrad 

samt dess riktning. 
Arbetet för att ta fram en modell som ska underlätta framtida arbete inom och utanför 

forskningsprojektet DRONES är uppdelat i två delar. Den första delen är att ta fram och granska vilka 

parametrar som påverkar snödjupet i avrinningsområdet. Den andra delen innefattar arbetet med att 

skapa en modell i ArcGIS som ska analysera ett avrinningsområde med framtagna parametrar för att 

hitta mindre områden som representerar det hela.  
Resultatet från de framtagna modellerna kan tillämpas för att underlätta kartläggningen och 

snödjupsmätningar i avrinningsområden, vilket kan utnyttjas vid effektivisering av vattenreglering.  
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ModelBuilder, Similarity Search 
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Abstract  
 

Development of a GIS method and analysis of input parameters to locate representative sub-

areas of a catchment area for snow depth measurements 
Jennifer Kaplin and Lisa Leierdahl 

 
Hydropower is a major source of energy in Sweden mainly in the northern parts of the country. To get 

the maximum potential from the hydropower plants, information is required on how much water or 

snow there is upstream from the power plants. By obtaining reliable values of the amount of snow, it 

is possible to reduce the uncertainty in forecasts on spring flood. 
Due to difficulties in mapping larger catchment areas via ground-level observations, drone 

observations have been developed. In order to use drone observations, knowledge of where they are 

to be flown to represent the entire catchment area is required. In this project, a model was developed 

in ArcGIS to find smaller areas within catchments that are to be representative within selected 

parameters. The project touches upon the parameters vegetation, height, slope and aspect. 
The work to develop a model that will facilitate future work within and outside the DRONES 

research project is divided into two parts. The first part is to analyze which parameters affect the snow 

depth in the catchment area. The second part consists of creating a model in ArcGIS that will find a 

smaller area inside a catchment that represents the snow depth for the whole catchment. 
The results from the developed model can be applied to facilitate the mapping and snow depth 

measurements in catchment areas, which can be used to streamline water regulation. 
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1. Introduktion  

Inom snöhydrologi är uppskattning av snöackumulering i bergig terräng, kännetecknad av hög höjd 

och rumsligt varierande topografi, ett stort problem. Snö är en naturlig vattenreservoar som 

ackumuleras under vintern, vilket leder till låg vattenföring. Till våren, och inträffandet av vårfloden, 

ökar tillrinningen kraftigt. Därav är det väsentligt att förstå snöns fördelning i bergsområden för att 

optimera regleringen av vattentillförsel hos vattenkraftstationerna. Genom en bättre förutsägning av 

snövattenmängden är det möjligt att maximera elproduktionen och använda våra vattenresurser på ett 

mer hållbart sätt. 
Vattenkraften är en av Sveriges största energikällor för elproduktion. Då vattenkraften dessutom är 

en förnyelsebar energikälla kommer den vara en stor del i det pågående skiftet till fossilfri 

energiproduktion. Det pågående skiftet vilket kommer kräva antingen en expansion av vattenkraftverk 

eller effektivisering av dagens kraftverk.  
Forskningsprojektet SNODDAS1 var ett samarbete mellan SMHI och Uppsala universitet på 

begäran av Vattenregleringsföretagen. Syftet med projektet var att optimera vattenkraft genom att 

förbättra vårflodsprognoser och därmed minska spill av vatten under höga flöden. Förbättrade 

prognoser ska ge en bättre uppskattning av tillrinningen till vattenkraftverk under våren då snön 

smälter. Arbetet med att optimera vattenkraften fortsätter i det pågående projektet DRONES2. I 

projektet undersöks om det är möjligt att byta ut markbundna observationer med drönarobservationer 

och ändå få samma resultat i vårflodsprognoserna. För att lyckas med drönarflygningar samt få ett 

tillförlitligt resultat som kan byta ut markbundna observationer krävs det kunskap om var drönare ska 

flygas. 
Syftet med projektet är tvådelat, där den första delen är att ta fram en GIS-modell för att underlätta 

processen att hitta mindre områden, kallade kandidatområden, som ska representera ett helt 

avrinningsområde inom valda parametrar. De utvalda parametrarna som representerar snödjup är höjd, 

lutningsgrad, vegetation och lutningsriktning. Den andra delen av arbetet går ut på att analysera 

parametrarna i förhållande till snödjup. 
 

1.1 Områdesbeskrivning  

Projektets utvalda område är Överumans avrinningsområde som ligger i de nordvästra delarna av 

Västerbottens län (Figur 1). Avrinningsområdet är Umeälvens nordligaste delavrinningsområde och 

sträcker sig en bit in i Norge. I området finns sjön Överuman som utgör omkring 14 % av områdets 

area. Överuman är ett regleringsmagasin med ett anslutet vattenkraftverk vars namn är Klippens 

kraftstation. Snösmältningen dominerar under vår och tidig sommar.  
Höjden i området varierar mellan 519 och 1560 m ö.h. (Lantmäteriet 2017). Marktäcket domineras 

av låg vegetation, som till exempel gräsmarker och hedar, vilket utgör omkring 70 % av 

avrinningsområdet. Övrigt återkommande vegetationstyper är skog, framförallt björkskog, och öppen 

mark (Copernicus 2018). 
 

                                                           
1 SNOw Distribution and Data Assimilation for improved spring flood forecast and Sustainable 

hydropower reservoir regulation 
2 DRone Observation NEtworks for Snow water storage monitoring 
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Figur 1. Översiktskarta över Överumans avrinningsområde. Data hämtad från: Copernicus CORINE Land Cover 

2018 (2018). GSD – Vägkartan vektor © Lantmäteriet (2020). GSD – Översiktskartan vektor © Lantmäteriet 

(2021).  
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2. Bakgrund  

2.1 Avrinningsområde  

Ett avrinningsområde, även kallat dräneringsområde, är det område vatten dräneras uppströms till en 

viss utloppspunkt. Avrinningsområden begränsas av naturligt förekommande höjder som bergsryggar. 

Bergsryggar kallas även för vattendelare och utgör gränsen mellan olika avrinningsområden. All 

nederbörd som faller inom området bidrar till vattenflödet, medan nederbörd som faller utanför bidrar 

till ett annat avrinningsområde. Vattenföringen inom ett avrinningsområde beräknas vid utloppet med 

hjälp av information som områdets area, nederbörd och avdunstning (SMHI 2021a). 
Ett avrinningsområde består av flera delavrinningsområden. Projektets avrinningsområde, 

Överuman, är 652,6 km2 stort (SMHI 2021b) och är ett delavrinningsområde för Umeälven, som är ett 

av Sveriges många huvudavrinningsområden (SMHI 2021c).  

2.2 Snödjup 

2.2.1 Snöackumulation  

Begreppet vattenflöde, eller vattenföring, syftar på den volym vatten som rör sig i ett vattendrag över 

en viss tid. I Sverige finns omkring 300 mätstationer som drivs av antingen statligt ägda SMHI eller 

olika kraftproducenter (SMHI u.å.). För att beskriva snöackumulation använts vanligen snödjup eller 

snövattenekvivalens (SVE). Den sistnämnda motsvarar mängden vatten i snöform och beror på både 

snödjupet och densiteten hos snön (Copernicus u.å.). De högsta flödena och vattenstånden uppmäts 

oftast i samband med snösmältningen under våren. Därför är det väsentligt att förstå och kunna tolka 

hur mycket vatten som finns lagrat, i form av snö, inom ett avrinningsområde för att reglera 

vattenföringen. Generellt sett är det störst vattentillförsel i Sverige under våren. I norra Sverige faller 

40 % av årsnederbörden som snö, vilket betyder att årsavrinningen domineras av snösmältningen som 

sker runt månaderna juni och juli (Grip & Rodhe 2016). Denna period kallas för vårflod och påverkas 

av faktorer som storlek på snölagret och hastigheten på avsmältningen, oftast i kombination med 

varandra (SMHI 2021d).    
Snödjup kan mätas på traditionellt vis, vilket till stor del görs dagligen hos SMHI. Mätningarna 

görs manuellt för hand med olika mätinstrument som till exempel mätsticka. Nuförtiden är det allt mer 

vanligt att snödjupsmätningar sker automatiskt. Två vanligt förekommande automatiska metoder är 

ultraljud och lasermätning. Automatiska mätningar utförs oftast i en punkt, vilket betyder att 

mätningarna kan behöva kompletteras med kamerabilder för att motsvara en manuell mätning (SMHI 

2022). 

2.2.2 Variationer i snödjup 

Snödjupets tidsmässiga och rumsliga mönster är en viktig del för snöhydrologi. För att förstå hur 

snödjupet varierar är det viktigt att kunna tolka snötäckets utbredning och minskning samt dess densitet 

(Nord & Teasler 1973). Faktorer som påverkar snödjupet är klimat, topografi och vegetation. Beroende 

på hur lutningen i topografin ser ut, samt lutningsriktningen, kan snömagasinens djup komma att 

påverkas av vinden och solstrålning, vilket ger heterogena mönster av snötäcken (Tennant et al. 

2017).   
Växelverkan mellan höjd och vegetation har även en inverkan på snödjupet. Vegetation fångar upp 

snön och skyddar den från strålning och vind och beroende på höjden förändras vegetationen. Det här 

innebär att det på högre höjd, ovan trädgränsen, blir snön mer utsatt för temperatur och vind samt ökad 

och intensivare nederbörd. När snön exponeras kan ett heterogent snötäcke växa fram på grund av den 

snö som omfördelas av vind. Exponeringen kan leda till att snön transporteras ned till lägre höjder med 

hjälp av vinden. Under trädgränsen påverkas fördelningen av snö av vegetationens utbredning och 

täthet, på så sätt att den skyddas från vinden. Alltså kan en omfördelning av snö även ske under 
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trädgränsen. Omfördelningen gör det svårt att förutspå var i terrängen snön lägger sig (Bergström 

1994). 

2.3 Vattenreglering  

Varje stor älv i Sverige har ett eget vattenregleringsföretag. I norra Sverige går fem 

vattenregleringsföretag under en större övergripande organisation, kallat Vattenregleringsföretagen i 

Östersund (VRF), där Överuman ingår i Umeälvens vattenregleringsföretag (UVF) (Figur 2). 

Vattenregleringsföretagen drivs av flertalet kraftproducenter, till exempel Vattenfall, som sköter 

vattenreglering i kraftändamål (Vattenreglering 2016). 

 

Figur 2. Översiktskarta över Umeälven. Överuman ligger längst upp till vänster. Tillstånd enligt mailkontakt 

med Björn Norell vid Vattenregleringsföretagen 2022-05-03. 
 
I Sverige kommer en stor del av energiproduktionen från vattenkraft. För att utvinna elkraft från 

vattenkraftverken är det nödvändigt att reglera vattenflödet i vattenmagasin. Därav är det väsentligt att 

veta hur mycket vatten som är magasinerat i snö inom ett visst område samt när snösmältningen 

inträffar. För vattenkraftbolagen är det en utmaning och central del att förutsäga inträffandet av 

vårfloden samt dess volym. 
För att optimera vattenregleringen är det fördelaktigt att använda sig av vårflodsprognoser. 

Prognoserna påverkas av vädret under prognosperioden, vilket leder till osäkerhet i beräkningarna 

(Norell 2022). Prognoserna tas fram av SMHI och för att minska osäkerheterna i dem är det viktigt att 

ta i akt faktorer som påverkar vattenföringen. Förutsättningar för höga flöden är bland annat snö som 

faller tidigt under snösäsongen, stora volymer av smält snö samt fulla magasin. Eftersom nederbörd 

under vintern faller som snö är det viktigt att förutspå hur mycket snö som kommer bidra till vårfloden 

i form av smältvatten. Vårfloden förutspås genom att beräkna hur mycket vatten som finns bundet i 

form av snö över ett helt avrinningsområde. Under våren och perioder med hög tillrinning kan vattnet 

som var bundet i snö magasineras och utnyttjas under perioder med lägre tillrinning och anpassa 

magasineringen efter samhällets varierande elbehov. För en optimal vattenreglering är det därav viktigt 

med en anpassad och jämnare fördelad vattenföring sett över året (Grip & Rodhe 2016).  
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2.4 Vattenkraft 

Vattenkraftverk har möjlighet att reglera vattenflödet för att kontrollera att vattenmagasinen varken tar 

slut eller svämmar över. Rörelseenergin från det strömmande vattnet som flödar genom kraftverken är 

grundprincipen för vattenkraft. Kraftverk består av en fördämning som reglerar vattenflödet, ett 

vattenmagasin uppströms från dammen samt turbiner på insidan av fördämningen. Vattnet som forsar 

genom dammen leder till att turbiner inuti vattenkraftverken roterar, vilket genom generatorer skapar 

elektricitet som leds ut i elnätet (Naturskyddsföreningen 2022). Produktion av elektricitet regleras 

genom att öppna eller stänga luckorna i dammen. Regler kring vattenmagasinering bestämmer hur 

mycket vattennivån i reservoaren bakom dammen får förändras. Under oväntade höga flöden måste 

överskottsvatten spillas ut från dammen utan att passera turbiner, vilket inte ger någon vinst i energi 

(Naturskyddsföreningen 2022). Vattenkraft påverkas av väder, särskilt nederbörd och temperatur. 

Produktionen av elektricitet ökar under våren när flödet är som högst, men minskar under 

sensommaren och vintern då nederbörd ofta minskar samt att vattendrag fryser och snö ackumuleras 

(Zhong 2021; Naturskyddsföreningen 2022). 
Det sjunde av FN:s globala mål för hållbar utveckling strävar efter hållbar energi för alla. Målet 

innefattar bland annat att till 2030 öka andelen förnyelsebar energi i världen (FN 2021). Energibehovet 

i Sverige bemöts idag med en blandning av förnybar och icke-förnybar energi och ligger i framkant 

när det gäller övergången till förnyelsebar energiproduktion. Användningen av förnyelsebar 

elproduktion har ökat från ca 30 % under början av 90-talet till ca 55 % under 2018, vilket gör Sverige 

till ett av de ledande länderna inom EU (Zhong et al. 2021; SCB 2022). En övergång till 100 % fossilfri 

elektricitet ska enligt Sveriges regering vara avklarad till år 2040 (Zhong et al. 2021). Av den totala 

elproduktionen i Sverige har ca 40 % ursprung från vattenkraft (SCB 2022). 
Möjligheten att reglera produktionen av elektricitet gör vattenkraft till en av de viktigaste förnybara 

källorna till energi för framtiden, för att balansera mer växlande energiproduktioner som vind- och 

solkraft (Naturskyddsföreningen 2022). Under vårfloden eller andra höga flöden måste spillvatten ofta 

släppas ut från vattenmagasin, vilket är ett av de största problemen kring effektiviseringen av 

vattenkraft (Zhang 2021). 

2.5 Forskningsprojekten SNODDAS och DRONES 

I Sverige är ett viktigt steg för framtiden att optimera vattenkraften, eftersom det är en av de största 

källorna till fossilfri elektricitet (Naturskyddsföreningen 2022; SCB 2022). Som tidigare nämnts är 

spill av överskottsvatten ett problem vid optimering av vattenkraft (Zhang 2021). Syftet med 

forskningsprojektet SNODDAS var att utveckla en metodik för att öka effektiviteten i regleringen av 

vattenkraften för att möta framtida behov, och för att bättre förutspå storleken på vårfloder (Pohjola 

u.å.). 
För att nå målen har det i projektet tagits fram en metodik som ska underlätta att förutspå höga och 

låga flöden, genom att förbättra mätningen av SVE i avrinningsområden kopplade till vattenkraftverk 

(Pettersson 2022). Metodiken går ut på att kombinera markobservationer, data kring parametrar som 

exempelvis vegetation och topografi hydrologisk modellering samt maskininlärning och satellitdata 

(Pohjola u.å). 
SNODDAS resulterade i uppstartandet av ett nytt forskningsprojekt kallat DRONES. En 

kvarstående faktor från det tidigare projektet var att markobservationer fortfarande krävdes för att få 

fram de bästa mätningarna av SVE uppströms från kraftverk. Problemet ligger i att flera 

avrinningsområden tillhörande vattenkraftverk är svåra att nå under vintern på grund av avsaknaden 

av vägar samt svårtillgänglig topografi och vegetation (Dozier et al 2016). Problemet med 

svårtillgängliga markobservationer är en del av det som ska undersökas i det nya projektet DRONES. 

I projektet kommer det undersökas om huruvida markobservationerna kan bytas ut mot 

drönarobservationer med likvärdiga resultat i mätningarna av SVE (Pettersson 2022). 

Drönarobservationerna består av flygningar av drönare för att få fram fotografier av terrängen i mindre 

områden, som sedan använts för att skapa digitala terrängmodeller (DTMs). För att beräkna ungefärligt 

snödjup subtraheras terrängmodellerna med snö från terrängmodeller som skapats under snöfria 

månader (Nolan et al. 2015). 
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3. Data och metod 

3.1 Programvara och använda data 

Nedan följer en beskrivning av de programvaror och dataset som använts under projektets gång. Stora 

delar av projektet utfördes i ArcGIS där modeller skapades och snödjupsdata bearbetades. 

Snödjupsdata från seNorge togs fram genom en funktion i MATLAB, som senare analyserades i Excel. 

För att vidare undersöka hur snödjupet varierar tillämpades fyra olika parametrar i projektet. 

Parametern vegetation laddades ned från Copernicus medan parametrarna höjd, lutningsgrad och 

lutningsriktning laddades ned från Lantmäteriet. Parametrarna användes dessutom då modeller 

skapades.  

3.1.1 Programvara  

• ArcGIS Desktop (ArcMap 10.7.1): Bearbetning och analysering samt presentation av 

geografisk data. 

• Excel: Bearbetning av snödjupsdata samt skapande av diagram.  

• MATLAB 7.2: Nedladdning av snödjupsdata. 

3.1.2 Dataset  

• Copernicus: CORINE Land Cover (CLC) 2018 raster har använts som data för vegetation i 

koordinatsystemet EPSG:3035 (ETRS89, LAEA). Geodata CLC består av 44 olika 

marktäckesklasser. De klasser som representerades i projektets avrinningsområde är 

vegetationstyperna bebyggelse, skog, gräsmark, hed, kala klippor, glest vegeterade områden, 

glaciär, våtmark och vatten.  

• seNorge: Snökartor i rasterformat över Norge samt svenska fjällen. I projektet laddades 

snödjupsdata med en upplösning på 1 km2 ned, med hjälp av en funktion i MATLAB (Bilaga 

1). Koordinater som användes för att skapa ett område: 474000;7309150, 474000;7345000, 

517961;7309150, 517961;7345000. Koordinaterna är i koordinatsystemet UTM 33N 

(EUREF89). 

• Lantmäteriet: GSD – Höjddata grid 50+, vilket är en höjdmodell med 50 m upplösning i 

rasterformat, och GSD – Vägkartan vektor. Båda dataset är i koordinatsystemet SWEREF99 

TM. Avrinningsområdet skapades utifrån det nedladdade höjdrastret, som sedan användes för 

att klippa alla övriga raster och polygoner. Baserat på höjddata skapades även lutningsgrad 

och lutningsriktning. Från vägkartan användes riksvägen som gick genom avrinningsområdet.  

3.2 Parametrar 

I projektet valdes fyra parametrar att fokusera på som har en potentiell inverkan på 

snödjupsvariationen. Parametrarna som fokuserades på var höjd, vegetationstyp samt lutningsgrad och 

lutningsriktning. Ett område med variation i parametrarna var projektets utvalda avrinningsområde 

Överuman. 
För att undersöka hur snödjupet varierade hos de olika parametrarna användes nedladdad 

snödjupsdata från seNorge. Eftersom snödjupet påverkas av hur mycket nederbörd som faller och att 

snöperiodens längd kan variera från år till år, utsågs två olika snösäsonger. Den första säsongen var 

mellan 1 november 2019 och 1 april 2020 och den andra var mellan 1 november 2020 och 1 april 

2021.  

3.3 Bearbetning av snödjupsdata  

De använda snödjupsdata laddades ned genom en funktion i MATLAB från seNorge.no, vilket är det 

dagliga snödjupet mätt kl. 06:00 (Bilaga 1). Funktionen som kördes i MATLAB gör att ett raster per 
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dag, med det dagliga snödjupet, laddades ned för respektive snösäsong. Funktionen ser ut som 

följande: seNorge (poly, startdatum, slutdatum), där den första variabeln är fyra olika koordinatpar 

som skapar en rektangel, tagna i medurs ordning. I MATLAB valdes fyra punkter, som ska 

representera det utvalda avrinningsområdet, och dem fyra koordinater anges i första variabeln. 

Variabel två och tre är start- och slutdatum och skrivs i textformat.  
De nedladdade rasterna sparades i mappar säsongsvis, som därefter kördes i en framtagen modell i 

ArcGIS för att ta fram statistik på snödjupet för de två utvalda snösäsongerna (Figur 3; Bilaga 2). I 

modellen användes en iterator som gör en upprepad procedur för alla enskilda raster i en mapp eller i 

en rasterkatalog, där ett wildcard användes för att hämta alla filer med det angivna mönstret i 

wildcardet. För att bearbeta alla raster användes ett verktyg som samlar ihop alla filer till en fil. När 

rasterna var samlade beräknades medel-, min- och maxvärden samt standardavvikelse per pixel för 

varje angiven säsong. 

 
Figur 3. Den använda modellen vid framtagandet av snödjupsstatistik. Input i form av raster eller inställningar 

representeras av en mörkblå respektive ljusblå färg. Använda verktyg presenteras i de gula fälten och de gröna 

är outputs från verktygen. Det orangea fältet är en iterator och det turkosa fältet representerar namnet på dess 

output.  
 
Parametrarna höjd och vegetation laddades ned som raster och baserat på höjddata skapades även 

lutningsgrad och lutningsriktning. De fyra utvalda parametrarna som valts att analyseras, 

klassificerades till lämpliga kategorier och gjordes om från raster till polygoner. Kategorierna skapades 

med lika stora intervall där antal klasser fastställdes enligt rimliga tidsbegränsningarna.  
De framtagna säsongsvisa rasterna med snödjupsdata analyserades per pixel eftersom dess data har 

ett värde för varje pixel. För att analysen ska vara möjligt gjordes snödjupsrastren om till punkter per 

pixel. Därefter gjordes en överlappande beräkning för att få ihop ett samband mellan punkterna för 

snödjupet och de utvalda parametrarna. Beräkningen gjordes mellan punkterna och en enskild 

parameter åt gången. På det viset fås korrelationen mellan snödjupet och de olika parametrarna fram. 

De framtagna attributtabellerna fördes över till Excel där diagram skapades för analys.  

3.4 Skapa modeller  

Genom att använda ArcGIS har det skapats fem modeller, där en av modellerna skapar polygoner och 

fyra av modellerna jämför olika områden med varandra i förhållande till utvalda parametrar. De 

skapade modellerna skiljer sig i storlek och funktion. Modellerna byggdes i funktionen ModelBuilder 

i programmet ArcGIS, vilket tillåter användaren att kombinera verktyg med varandra och förenklar 

långa processer. I metoden förklaras alla steg som har tagits för att skapa modellerna, samt 

hänvisningar till bilagor för mer detaljer och exakt vilka verktyg som har använts när och varför. 
Innan modellerna skapades började arbetet med att ladda ned relevanta data, höjddata, väg-

polygoner och vegetationsraster (se 3.1.2 Dataset). 
I modellerna som jämförde olika områden med varandra inom de utvalda parametrarna är ett viktigt 

verktyg Similarity Search. Verktyget Similarity Search, som användes för att jämföra bestämda 

parametrar i olika polygoner, identifierar vilket kandidatområde som är mest likt ett större område, 

vilket i projektets fall var Överumans avrinningsområde. Likheten baserades på en lista i 
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attributtabellen som inkluderar statistik över parametrarna i området. Resultatet från verktyget var ett 

index-värde som lades till för alla polygoner, vilket visade hur lika de jämförda områdena är. Index-

värdet var en siffra mellan 1 och -1, där avrinningsområdet representerades av siffran 1 och de 

kandidatområdena som var mest lik avrinningsområdet inom de utvalda parametrarna var närmast 1 

eller -1.  

3.4.1 Modell 1 – Skapa kandidatområden  

Den första modellen byggde på att skapa relevanta polygoner, även nämnda som kandidatområden 

(Bilaga 3). Polygonerna var justerbara i storlek och vinkel. De viktigaste stegen i modellen var 

skapandet av linjer som representerade bredden på kandidatområdet, Buffer verktyget som bestämmer 

en längd på kandidatområdet och skapar polygonerna samt verktyget som gör det möjligt att vrida 

polygonerna i önskad vinkel. I projektet valdes det att utgå från vägar som vinterunderhålls och är 

framkomliga året runt för att förenkla flygningar av drönare. Polygonerna som skapades av modellen 

hade den valda vägen som utgångspunkt.  
I det första steget i modellen skapades punkter längst med den utvalda vägen, som hade klippts 

efter avrinningsområdet. För att polygonerna ska överlappas valdes det att skapa flera punkter per 

bestämd bredd på ett kandidatområde, exempelvis om kandidatområdena skulle vara 500 m brett, 

skapades punkterna med ett avstånd på 100 m mellan varandra. I nästa steg skapades interna ID-

nummer för alla de skapade punkterna, ID-numret användes därefter till att skapa linjer mellan de 

punkterna som hade samma interna nummer. De skapade linjerna kapades sedan vid varje punkt för 

att få alla linjer till unika polygon. Genom att använda de unika linjerna skapades polygoner som var 

lika stora åt båda hållen utifrån vägen. Polygonerna vreds därefter i en önskad vinkel, där vinkeln kan 

vara allt mellan 0–360 °. Verktyget som vrider polygonerna är ett python script (Bilaga 4). För att dela 

polygonerna längs vägen skapades en liten polygon, med en bredd på 5 mm, längs med den 

ursprungliga nedladdade vägen. Det sista steget i modellen var att göra om de kapade polygonerna till 

unika polygoner.  

3.4.2 Modell 2 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom 

parametrarna höjd och lutningsgrad 

Den andra modellen gick ut på att jämföra statistik på höjd och/eller lutning mellan valda 

kandidatområden och det hela avrinningsområdet (Bilaga 5). De essentiella verktygen i modell 2 gick 

ut på att ta fram statistik med Zonal Statistics as Table samt att jämföra framtagen statistik mellan 

områdena med Similarity Search. Statistiken som valdes att jämföra i modell 2 var standardavvikelse, 

max-, min- och medelvärde. Modellen hade två grenar som sammankopplas i det sista steget, de olika 

grenarna skapade statistik för antingen hela avrinningsområdet eller alla de olika kandidatområdena. 

Modell 2 jämförde dessutom två olika parametrar, vilket gjorde att hela modellen behövde köras två 

gånger. Genom att använda en iterator upprepades alla steg i modellen två gånger, en gång för höjddata 

och en gång för lutningsgradsdata. De olika rasterna sammanfogades innan sista steget av modellen.  
I den grenen av modellen där statistik för hela avrinningsområdet togs fram var det första steget att 

skapa ett raster med lutningsgraden genom hela avrinningsområdet. De steg som upprepades för varje 

raster började med att skapa en tabell med all statistik inom antingen lutningsgrad eller höjd inom 

avrinningsområdet. Tabellen sammanfogades därefter med en polygon som representerade 

avrinningsområdet. Resultatet var en tabell för avrinningsområdet med statistik om höjd och 

lutningsgrad. 
För att få ut statistik om höjd och lutningsgrad för kandidatområdena kördes samma procedur igen 

i en annan gren av modellen, men med kandidatområdena som input. Resultatet blev två olika polygon-

filer, kandidatområdena och avrinningsområdet med statistik över höjd och lutningsgrad. Det sista 

steget i modellen var att jämföra polygoner med varandra för att få fram ett index-värde som 

representerar likheten mellan de olika kandidatområdena och avrinningsområdet.  
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3.4.3 Modell 3 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom 

parametern vegetation 

Den tredje modellen jämför kandidatområden med avrinningsområdet i avseendet vegetation. 

Modellen skapades med verktyg i ModelBuilder (Bilaga 6). Modellen består av två olika grenar, där 

den ena delen skapar statistik över vegetation för avrinningsområdet och den andra grenen skapar 

statistik för kandidatområdena. Grenarna sammanlänkas i det sista steget när jämförelsen sker. De 

viktigaste stegen i modell 3 var, liknande som i modell 2, framtagningen av statistik och jämförelsen 

mellan de olika områdena. Det sista steget i respektive modell var verktyget Similarity Search. Det 

som skiljer modellerna åt var användningen av olika verktyg för att få fram statistik. I modell 3 

användes verktygen Calculate Geometry Attributes och Calculate Field för att ta fram statistik för hela 

avrinningsområdet, medan verktygen Tabulate Area och CalculateAllTabulatedArea användes för att 

ta fram statistik för kandidatområdena. Statistiken som jämfördes var procent av arean för varje 

vegetationstyp inom de olika områdena. 
Den första grenen började med att klippa det nedladdade vegetationsrastret efter 

avrinningsområdet, som sedan gjordes om från raster till polygon. En kolumn lades till i polygonen 

som visar den totala arean för varje vegetationstyp. Den totala arean för avrinningsområdet beräknades 

i en annan polygon. Polygonen med vegetationstyperna och polygonen med avrinningsområdet 

kombinerades sedan för att få in all information i samma lager. I den kombinerade polygonen lades 

det till en kolumn där procenten mellan arean av vegetationsområdena och det hela avrinningsområdet 

räknades ut. Det sista steget i den första grenen var att växla kolumnerna som innehöll information om 

vegetationstyperna och procenten till rader för att underlätta jämförelsen till kandidatområdena senare 

i modellen. 
Den andra grenen i modellen skapade statistik för kandidatområden i avseende av vegetation. Det 

första steget i grenen var att klippa vegetationsrastret efter avrinningsområdet. I det andra steget 

användes vegetationsrastret och polygoner som representerar kandidatområdena för att skapa area för 

alla vegetationstyper inom varje enskilt område, vilket kom ut som en tabell. I nästa steg användes 

polygonlagret med alla kandidatområden för att räkna ut den totala arean för varje område, 

polygonerna kombinerades sedan med tabellen som representerade alla vegetationstyper för alla 

kandidatområden. För att räkna ut hur stor procentdel av de olika vegetationstyperna varje 

kandidatområde hade användes ett script-verktyg som beräknar procentdelar av polygoner jämfört med 

ett startområde (Bilaga 7).  
Det sista steget i modellen kombinerar de två olika grenarna och jämför den beräknade statistiken 

mellan kandidatområdena och avrinningsområdet. 

3.4.4 Modell 4 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom 

parametern lutningsriktning 

I den fjärde modellen jämfördes lutningsriktning mellan kandidatområdena och avrinningsområdet 

(Bilaga 8). Liknande som i de tidigare modellerna, var modell 4 uppdelad i två olika grenar, som 

sammankopplas i slutet när jämförelsen sker. På grund av tidsbrist blev inte den andra grenen av 

modellen färdig, men i teorin ska den skapas på liknande sätt som andra grenen i modell 3. De 

viktigaste stegen i modell 4 är detsamma som i modell 3 då statistiken för lutningsriktningen också 

beräknas i procent av area.   
Modellen startades med att ta fram lutningsriktningen för avrinningsområdet genom att använda 

höjddata för området. Det framtagna rastret med lutningsriktning omklassificerades till de åtta olika 

väderstrecken och gjordes om till ett polygonlager. I nästa steg räknades arean ut för 

lutningsriktningsklasserna samt för hela avrinningsområdet, resultaten från beräkningarna 

kombinerades sedan till ett polygonlager. I den kombinerade polygonen lades det till en kolumn där 

procenten av arean för de olika lutningsriktningarna inom avrinningsområdet beräknades. Det sista 

steget i den första grenen var att växla kolumnerna med lutningsriktningarna och procenten till rader.  
Modell 4 avslutades med en jämförelse mellan statistiken för kandidatområdena och 

avrinningsområdet.   
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3.4.5 Modell 5 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom alla 

parametrar 

Den femte modellen bestod till stor del av en kombinerad version av modellerna 2–4 (Bilaga 9). Modell 

5 jämförde kandidatområdena med avrinningsområdet inom alla de utvalda parametrarna, höjd, 

lutningsgrad, vegetation och lutningsriktning. Modellen byggde starkt på de tidigare modellerna och 

startade med steg 1–4 i modell 2, samt steg 1–8 i modell 4. Som input för vilket område som analyseras 

i modellerna användes en polygon som representerade hela avrinningsområdet. Resultaten från 

respektive steg i modell 2 och 4 sammanfogades sedan, medan steg 1–7 kördes i modell 3, där resultatet 

sammanfogades igen. 
För att skapa statistik för kandidatområdena kördes modellerna 2–4 igen, men då med andra steg. 

I modell 2 kördes stegen 1–4 igen men med kandidatområdena som polygoninput. Steg som kördes i 

modell 4 var 9–13. Resultaten sammanfogades, samtidigt som steg 8–12 kördes i modell 3. Resultatet 

från modell 3 sammanfogades därefter med resten av resultaten. 
Det sista steget i modellen var att jämföra de kombinerade resultaten av statistiken i 

kandidatområdena med statistiken från avrinningsområdet.   

4. Resultat 

4.1 Snödjupsanalys 

Nedan följer de resultat från analysen av snödjupsdata, där snödjupet korreleras mot de olika klasserna 

inom varje utvald parameter i ett låddiagram per snösäsong. Jämfört de två olika snösäsongerna 

sinsemellan ses en större spridning mellan de två säsongerna generellt. Säsongen 2019/20 har en större 

spridning inom de fyra olika parametrarna, vilket är en säsong med mer snö än säsongen 2020/21. 
 

I diagrammen för höjdklass finns ingen data i höjdklassen 1404,5–1456,6 m och 1508,6–1560,7 m då 

de här klasserna inte representerades av någon pixel i snödjupsanalysen (Figur 4 & 5). 
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Figur 4. Snödjupsvariation i olika höjdklasser för säsongen 2019/20.  

 

 
Figur 5. Snödjupsvariation i olika höjdklasser för säsongen 2020/21.  
 
Vegetation består av klasserna bebyggelse, skog, gräsmark, hed, kala klippor, glest vegeterade 

områden, glaciär, våtmark och vatten. I snödjupsanalysen uteslöts vatten från analysen eftersom 

snöackumulation inte sker på samma sätt som för övriga vegetationstyper. Eftersom 

vegetationstyperna glest vegeterade områden och kala klippor visade på samma värden, slogs de ihop 

till en klass enligt Copernicus definition: öppen mark. I området fanns även en del bebyggelse men 

eftersom denna bara var representerade i en pixel, och då hade endast ett värde av min-, max- och 

medelvärde samt standardavvikelse, valdes den att uteslutas i snödjupsanalysen då de inte går att 

avgöra om denna är representativ nog för den vegetationstypen.  
I diagrammen för vegetation ser trenden lika ut för de olika snösäsongerna. Snödjupet ökar med 

höjden, som i kategorierna gräsmark, glaciär och öppen mark (Figur 6 & 7). 
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Figur 6. Snödjupsvariation i olika vegetationstyper för säsongen 2019/20. I vegetationstypen  
öppen mark ingår glest vegeterade områden och kala klippor. 
 

 
Figur 7. Snödjupsvariation i olika vegetationstyper för säsongen 2020/21. I vegetationstypen  
öppen mark ingår glest vegeterade områden och kala klippor. 
 

I diagrammen för lutningsgrad finns ingen data i lutningsklassen 38,1–42,4° då den klassen inte 

representerades av någon pixel i snödjupsanalysen (Figur 8 & 9). 
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Figur 8. Snödjupsvariationer i olika lutningsgrader för säsongen 2019/20. 
 

 
Figur 9. Snödjupsvariationer i olika lutningsgrader för säsongen 2020/21. 
 
I diagrammen för lutningsriktningar valdes fyra lutningsriktningar att tas med istället för åtta då ingen 

större variation syntes mellan klasserna samt då trenden var detsamma båda åren (Figur 10 & 11). 
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Figur 10. Snödjupsvariation i olika lutningsriktningar för säsongen 2019/20.  
 

 
Figur 11. Snödjupsvariation i olika lutningsriktningar för säsongen 2020/21.  

4.2 Modellen  

Resultatet från de olika modellerna visar vilka verktyg som användes samt hur modellerna är 

sammankopplade (Figur 12–16). I modellerna är varje input i form av polygon eller raster 

representerad av en mörkblå färg, medan inputs i form av inställningar som justeras av användaren 

representerade i ljusblått. De gula fälten är verktygen som använts och de gröna fälten är outputs från 

verktygen.  
Modellerna avläses från vänster till höger, uppifrån och ned. De olika modellerna har olika inputs 

där modell 1 har två väg-polylines som inputs. Modell 2–5 har antingen höjdraster eller 

vegetationsraster och avrinningsområdespolygon eller kandidatområdespolygon som inputs, vilket 

som gäller för varje modell syns i figurerna.  
Output från modell 1 är ett polygonlager med en mängd unika områden som följer en bestämd väg. 

Från modell 2–5 är output ett polygonlager där alla områden som bearbetades i modellerna 

representeras som polygoner, samt en tabell som uppvisar varje områdes index-värde (Figur 17). Det 

kandidatområde som bäst representerar hela avrinningsområdet inom den valda parametern har det 

index-värde som är närmast 1 eller -1.  
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Figur 12. Modell 1 – Skapa kandidatområden. Figuren visar de verktyg som användes, samt vilka inputs 

modellen krävde.  
 

 
Figur 13. Modell 2 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom parametrarna höjd och 

lutningsgrad. Figuren visar vilka verktyg som användes i modellen, samt de tre inputs som krävdes, vilka var ett 

raster med höjddata, en polygon av avrinningsområdet och en polygon med kandidatområden. 
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Figur 14. Modell 3 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom parametern vegetation. 

Figuren visar vilka verktyg som användes i modellen, samt de tre inputs som krävdes, vilka var ett raster med 

vegetationsdata, en polygon av avrinningsområdet och en polygon med kandidatområden. 
 

 
Figur 15. Modell 4 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom parametern 

lutningsriktning. Modellen är inte färdig, utan saknar hur statistik tas fram för kandidatområdena, samt steget 

där de olika områdenas statistik jämförs. Figuren visar vilka verktyg som användes i den färdiga delen av 

modellen, samt de två inputs som krävdes, vilka var en raster med höjddata och en polygon av 

avrinningsområdet.  
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Figur 16. Modell 5 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom alla de utvalda 

parametrarna, höjd, lutningsgrad, vegetation och lutningsriktning. Verktygen Statistics Watershed och Statistics 

Candidates representerar de tidigare modellerna 2–4, där statistik skapas för de olika områdena. Figuren visar 

vilka inputs som krävdes, vilka var ett raster med höjddata, ett raster med vegetationsdata, en polygon av 

avrinningsområdet och en polygon med kandidatområden. 
 

 
Figur 17. Visuellt resultat från en simulering av en jämförelse för parametern höjd. Det markerade området på 

bilden är det kandidatområde som är mest representativt det hela avrinningsområdet, inom parametern höjd. 
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5. Diskussion 

5.1 Tolkning av snödjupsanalysen 

De pågående klimatförändringarna gör att både nederbördsmönstret och smältmönstret förändras. 

Snötäckens varaktighet och utbredning kommer potentiellt att minska, vilket betyder att smältsäsongen 

blir förändrad och svårare att förutse. Tendensen är att vårfloden inträffar tidigare för varje år som går 

men att variationen på vårflodstarten varierar mellan åren (SMHI 2021e). Därav är det väsentligt att 

få så korrekta snödjupsobservationer som möjligt samt förbättra mätningen av SVE och optimera 

regleringen av vattenkraft på annat sätt än tidigare. Genom att använda de framtagna modellerna i 

projektet finns det potential att hitta representativa områden, som genom detaljerad mätning av 

snömängd och analysering kan leda till minskad osäkerhet kring vårflodsprognoser.  
Målet med snödjupsanalysen var att analysera parametrar som har en potentiell inverkan på 

snödjupet. Parametrarna ska sedan tillämpas på de framtagna modellerna och vidare kunna ta fram 

mindre representativa område för det större avrinningsområdet. Eftersom endast två olika snösäsonger 

valdes att analyseras är det svårt att dra omfattande slutsatser kring resultatet. Snödjup korrelerat till 

olika höjdklasser tyder på en distinkt trend, även om diagrammen för de olika snösäsongerna ser 

inverterade ut (Figur 4 & 5). Den gemensamma faktorn mellan säsongerna är att den största 

förändringen sker omkring 700–800 meter. Ovanför och under denna nivå sker inte några större 

förändringar i snödjup. Det gör det viktigt att ha bredd på höjdfördelningen i kandidatområdet. 

Eftersom variationen av snödjup inte ändras särskilt mycket efter 700–800 meter skulle det räcka med 

att inkludera höjder en bit strax ovanför den nivån och låta den representera resterande höjd uppåt. På 

så sätt skulle mätningar av snödjup inte krävas på högre höjd för att observera förändringarna som kan 

utvecklas med höjden.  
Parametern vegetation tyder också på en betydande roll i snödjupsanalysen. Generellt sett ökar 

snödjupet med höjden i diagrammen. Trots att två olika snösäsonger med olika mycket snömängd 

användes i analysen visar båda diagrammen med olika vegetationstyper (Figur 6 & 7) på ungefär 

samma fördelning, vilket tyder på en bra korrelation till snödjup. Därav är vegetation en viktig 

parameter och alla olika vegetationstyper bör inkluderas i modellerna. Däremot inkluderades inte 

snödjupsanalysen av vegetationstypen bebyggelse och bör således undersökas i framtida analyser.  
Idén bakom analysen av parametern lutningsriktning var att svenska fjällen domineras av västliga 

vindar, vilket betyder att snön lägger sig på läsidan som representeras av östlig lutningsriktning. Att 

tolka av diagrammen i figur 10 & 11 är att lutningsriktningen inte har någon inverkan på snödjupet i 

Överumans avrinningsområde. Att ingen korrelation syns i diagrammen kan bero på att området är 

relativt litet och effekterna av att vinden transporterar snö över till läsidan suddas ut. Ytterligare en 

anledning till att läsida-effekten minskar i området kan vara att avrinningsområdet domineras av flacka 

partier och inte särskilt branta, vilket minskar sannolikheten för att snödrivor bildas. Eftersom 

topografin i Överuman domineras av flackare områden och således är topografin inte särskilt 

varierande, leder det till ett likvärdigt medelvärde på lutningen oavsett riktning. Därav är det svårt att 

dra en långtgående slutsats kring parametern lutningsgrad. Även fast parametrarna lutningsriktning 

och lutningsgrad inte har en särskilt stor inverkan på snödjupet i Överuman kan det i framtida analyser 

ändå vara värdefullt att inkludera dem som snödjupsparametrar. Alternativet är att undersöka områden 

med brantare terräng och då begränsa lutningsriktningar till de lutningsklasser med störst inverkan. 

5.2 Tillämpning av modellerna 

Syftet med modellerna är att hitta ett representativt, för snödjup, område inom ett avrinningsområde 

där drönarflygningar kan ske. Motivet bakom syftet är att det inte är möjligt att utföra detaljerade 

mätningar i ett helt avrinningsområde.  
Modellerna i projektet kan skapa kandidatområden som sedan kan jämföras med ett 

avrinningsområde inom parametrarna höjd, lutningsgrad, vegetation och lutningsriktning. Jämförelsen 

mellan områdena kan göras inom varje parameter eller genom att kombinera olika parametrar. Enligt 

projektets syfte skulle en modell framställas för att jämföra utvalda kandidatområden med ett helt 

avrinningsområde. Under arbetets gång insågs det att det var mer fördelaktigt att skapa flera modeller 
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som gjorde det möjligt att jämföra enskilda parametrar likväl som alla parametrar tillsammans. 

Fördelen med att skapa olika modeller är att det går att kombinera de olika parametrarna hur 

användaren anser det vara lämpligt. Anledningen till varför modell 1, där vi skapar kandidatområden, 

inte sammanfogades med resten av modellerna var för att olika användare kan ha olika områden de 

vill undersöka. 
Jämförelsen i modellerna mellan kandidatområdena och avrinningsområdet är ett av de viktigaste 

stegen. Verktyget som användes i jämförelsen var Similarity Search, som jämför polygoner med 

varandra och identifierar vilket mindre område som är mest likt ett större område.  
Genom att jämföra kandidatområdena hittas det område som bäst representerar hela 

avrinningsområdet. Det representativa området kan användas för drönarflygningar och analyser kring 

snödjup för att förbättra snödjupsanalyser i ett helt avrinningsområde. Det långsiktiga målet med att 

förbättra analyser kring snödjup inom forskningsprojektet DRONES är att optimera regleringen av 

vattenkraft. Optimeringen skulle ske genom bättre vårflodsprognoser, vilket baseras på snödjupsdata 

som inhämtats under vintern.  

5.3 Förbättringar av metoden och felkällor 

Projektet har varit tidsbegränsat, vilket har gjort att flera begränsningar har tillämpats för att lyckas 

med syftet inom de bestämda tidsramarna. De begränsningarna som valdes att göra och utveckling av 

metoden kommer diskuteras i samband med felkällor som kan ha haft en effekt på resultatet som har 

redovisats.  
I modell 1 (Figur 12) skapades kandidatområden, som inom projektet valdes att utgå från en 

vinterunderhållen väg. En vinterunderhållen väg är framkomlig året runt och underlättar 

framkomligheten när drönarflygningar ska genomföras. I projektet valdes att utgå från en väg för att 

underlätta transport av drönare till kandidatområdena. Det enda kravet i modellen är dock att inputen 

ska vara en polyline, vilket gör att användaren av modellen kan välja vad kandidatområdena ska utgå 

från. En utveckling av modell 1 kan vara att utvidga valet av input till polygoner, vilket kan innefatta 

vattenmassor eller specifika områden som undersöks. Att utöka val av input kan leda till att 

kandidatområdena kan innehålla större variation inom de olika parametrarna, speciellt höjd. Större 

variation inom områdena kan leda till ett bättre representationsområde för hela avrinningsområdet.  
En annan faktor som påverkar resultatet i modell 1 är att de skapade polygonerna kapas med en 

polygon och inte en polyline. Polygonen är skapad från en polyline som representerar riksvägen som 

går genom avrinningsområdet. För att skapa polygonen fastställdes en bredd på 5 mm åt båda hållen 

utifrån vägen. När kandidatpolygonerna kapades med vägpolygonen togs det bort en area på 5 mm 

gånger bredden på kandidatområdet, vilket innebar att varje område minskade marginellt i area. Det 

valdes dock att bortse från den uteslutna arean, då det i projektets fall bara blev en area på ca 2,5 m2 

av den totala 500 000 m2 arean för ett kandidatområde. För att utveckla modellen krävs det antingen 

en lösning som möjliggör att kapa områdena med en polyline eller ett sätt att räkna ut den uteslutna 

arean och lägga till den igen till respektive område. Båda alternativen för förbättring innebär att arean 

av kandidatområdena inte förändras i steget där de kapas av vägen.  
I jämförelsen av parametrarna höjd och lutningsgrad användes de statistiska värdena 

standardavvikelse, max-, min- och medelvärde. Att använda de statistiska värdena var ett val som 

valdes att göra för att spara in tid i projektet, då det bara krävdes en jämförelse mellan fyra värden. 

Metoden som användes i projektet kan jämföras med hur resultatet från modellen skulle bli om det 

användes flera klasser istället för de fyra statistiska värdena. De statistiska värdena som användes i 

jämförelser inom projektet hade antingen enheten meter eller grader, medan en jämförelse med klasser 

skulle innebära att de siffrorna som används representerar hur många pixlar som ingår inom varje 

kategori. Genom att använda kategorier jämförs fler siffror per område än vad det gör i projektet, vilket 

illustreras i figur 18.  
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Figur 18. Figuren visar en hypotetisk jämförelse mellan de statistiska värdena som användes i projektets metod 

i modell 2 med en alternativ metod där inmatningsdata från parametrarna jämförs i kategorier istället.  
 
I den alternativa metoden där klasser jämförs med varandra kan användaren bestämma hur många 

klasser de olika parametrarna ska delas in i. Att jämföra klasser av data istället för de fyra statistiska 

värdena kan det ge ett mer exakt resultat av metoden. I jämförelsen av de valda områdena används 

verktyget Similarity Search för att få fram den polygon som är mest representativ avrinningsområdet. 

I verktyget jämförs kolumner av data mellan de olika områdena, vilket innebär att fler kolumner 

jämförs om metoden skulle innefatta klasser istället för de utvalda statistiska värdena. För att skapa de 

klasser som ska jämföras inom parametrarna krävs en omklassificering av rasterdata. I 

omklassificeringen bestäms hur många kategorier parametern ska delas in i, vilket kan påverka det 

slutgiltiga resultatet.  
Inom projektet valdes fyra parametrar ut som påverkar snödjupet, vilket var höjd, lutningsgrad, 

vegetation och lutningsriktning. Som nämndes i bakgrunden är det likväl flera faktorer som påverkar 

snödjupet, bland annat vind. Svårigheten med att använda sig av parametern vind är att vinden i princip 

ändras konstant. Projektets utvalda parameter är kontinuerliga, även om vegetationen kan ändras under 

årens gång. Om det krävs bearbetning av flera parametrar som påverkar snödjupet behöver modellerna 

utvecklas. Att inkludera flera parametrar i modellerna kan leda till att ett mer representativt 

kandidatområde för snödjup upptäcks. 
Eftersom Överumans avrinningsområde sträcker sig in över riksgränsen mellan Norge och Sverige 

valdes vegetationsdata från Copernicus att användas vid snödjupsanalysen. Vid senare jämförelse 

observerades att vegetationsdata inte stämde överens med vegetationsdata från Svenskt Vattenarkiv. I 

beräkningarna låg den totala ytan för skog på omkring 7 % medan den låg på omkring 31 % enligt 

Svenskt Vattenarkiv. Det är även möjligt att se hur olika vegetationstyper följer längs riksgränsen, 

vilket betyder att olika klassifikationer använts på respektive sida.  
De använda snödjupskartorna från seNorge bygger på ett rutnät på en kvadratkilometer, vilket 

betyder att snödjupet får ett medelvärde över denna yta. Det leder till att i områden med varierande 

terräng, som i en bergssluttning, kan siffrorna leda till missvisande resultat eftersom höjden potentiellt 

kan variera stort. Vid nedladdningen av snödjupskartorna bör de utvalda koordinaterna sluta på 500 

för att få ut ett korrekt värde av snödjupet. Eftersom det framkom först efter genomförandet av 

snödjupsanalysen är det möjligt att medelvärdet i pixlarna som ligger utmed kanten av 

avrinningsområdet baseras på data från utsidan av projektets område, vilket eventuellt kan ha gett ett 

missvisande snödjup.   
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6. Slutsats  

Projektets syfte var att på ett smidigt sätt ta fram ett kandidatområde med representativt snödjup för 

ett helt avrinningsområde samt analysera utvalda parametrar som potentiellt påverkar snödjupet. 

Parametrarna korrelerades mot snödjup för att undersöka vilka parametrar som har störst inverkan på 

snödjupet. Resultatet av analysen var att parametrarna höjd och vegetation var betydande för snödjupet 

medan lutningsgrad och lutningsriktning behöver studeras vidare. De framtagna modellerna använde 

de analyserade parametrarna för att jämföra vilket kandidatområden som är mest likt ett utvalt område. 

Tillämpning av modellerna kan underlätta vid kartläggning av avrinningsområden och potentiellt 

förbättra snödjupsmätningar, vilket vidare kan bistå med att optimera regleringen av vattenkraft. 

Effektivisering av vattenkraftverk har en betydande roll i det pågående skiftet till förnyelsebar 

energiproduktion för att uppfylla framtida energibehov. 
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Uppsala universitet, för all vägledning och nedlagd tid. Ett särskilt tack för hjälpen vid felsökning i 

GIS och tillhandahållande av scripts. Vi vill även tacka Viktor Fagerström för inspiration vid 
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Bilagor 

Bilaga 1  
MATLAB-funktion för nedladdning av snödjupsdata från seNorge (Pettersson 2022). 

 
Användning: 

poly = [474000, 7309150; 474000, 7345000; 517961, 7345000;  517961, 7309150]; 
startdatum = '2020-11-01'; 
slutdatum = '2021-04-01'; 
  
seNorge (poly, startdatum, slutdatum) 

 
MATLAB-kod för funktion: 

function seNorge(poly, startdate, enddate) 

%startdate = '2018-01-01'; 

%enddate = '2018-01-02'; 

  

% cells = 1000*3; 

% ll = [62000, 6810000]; 

% 

% poly = [ll(1), ll(2); ... 

%      ll(1), ll(2)+cells; ... 

%         ll(1)+cells, ll(2)+cells; ... 

%        ll(1)+cells, ll(2)]; 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

% Param to download (can be: 

param = 'sd'; 

  

% Link to API service 

baseurl = 'http://gts.nve.no/api/AreaTimeSeries/ByGeoJson/'; 

  

% Query options 

headers = {'Content-Type' 'application/json'; 'Accept' 'application/json'}; 

options = weboptions('HeaderFields', headers, 'Timeout', 5000) ; 

  

% Construct matlab structure to parse to json format 

data = struct('Theme', param, 'StartDate', startdate, 'EndDate', enddate, 'Format', "json"); 

data.Rings = struct('rings', {{int64(poly)}} ,'spatialreference', struct('wkid', 25833) ); 

  

% For some reason we need to convert this part to string now 

data.Rings = jsonencode(data.Rings); 

  

% Post the query in the message body 

sewebdata = webwrite(baseurl, data, options); 

  

% Extract the actual data from the response 

sedata = cell2mat(struct2cell(sewebdata.CellTimeSeries))'; 

  

% Construct SeNorge index grid 

[seIndx, seX, seY] = seNorge_grid(); 
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% Make the index matrix to a vector 

indx = seIndx(:); 

  

for d = 1:size(sedata,2)-2 

 % Construct  grid 

 sd = zeros(size(seIndx)); 

 x = seX; y = seY; 

  

 % Set data 

 for c = 1:size(sedata,1) 

    cellindx = sedata(c, 2); 

    sd(indx == cellindx) = sedata(c,2+d);  

 end 

  

 % Squeeze out all empty rows and columns 

    y(~any(sd,2)) = []; % rows 

    sd(~any(sd,2), : ) = [];  

    x(~any(sd,1)) = []; % columns 

 sd( :, ~any(sd,1) ) = []; 

  

 % Create projected reference object 

 cellxy = abs(mean(diff(x))); 

 R = maprefcells([min(x)-cellxy/2 max(x)+cellxy/2], ... 

                    [min(y)-cellxy/2 max(y)+cellxy/2], cellxy, cellxy); 

  

 % EPSG code for UTM 33 = 25833 (https://epsg.io/25833) 

    R.ProjectedCRS = projcrs(25833); 

       

 % construct  file name 

 tiffdate = datestr(datetime(startdate) + days(d-1)); 

 fname = ['SeNorge_' tiffdate '.tif']; 

  

 % Write file 

    geotiffwrite(fname,flipud(sd),R,'CoordRefSysCode', 25833); 

end 

  

%---------------------------------------------------- 

% Internal function 

%---------------------------------------------------- 

  

function [indx, x, y] = seNorge_grid() 

  

xi = [-75000 1120000]; % Lower left corner 

yi = [6450000 8000000]; % Upper right corner 

cellxy = 1000; 

  

% coordinate vectors 

x = [(xi(1)+cellxy/2):cellxy:(xi(2)-cellxy/2)]; 

y = [(yi(2)-cellxy/2):-cellxy:(yi(1)+cellxy/2)]; 

  

% Index matrix 

indx = [1:(length(x)*length(y))]-1; 

indx = reshape(indx,[length(x) length(y)]); 

indx = flipud(rot90(indx)); 
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Bilaga 2  
Tabellen beskriver de olika stegen som utförts i bearbetningen av snödjupsdata, vilka verktyg som 

använts och en beskrivning på vad verktygen utför. I sista kolumnen nämns vilka inställningar, per 

varje verktyg, som användes för projektet.  
 
Tabell 1. Stegvis försklaring av metoden för bearbetning av snödjupsdata med projektets utvalda parametrar. 

Steg Beskrivning Verktyg Inställningar 

1 
Hämtar alla filer från den valda 

mappen med det angivna mönstret. 

Upprepar därefter hela modellen med 

alla raster som hämtas. 

Iterator 

Rasters 
Rastercatalog eller 

Workspace: 
Säsongsvisa mappar med 

snödjup 
Wildcard: 
seNorge_*.tif (Det angivna 

mönstret) 

2 
Bearbetar filerna i rasterformat från 

föregående steg - samlar ihop filerna 

till en fil 

Collect 

Values 

 

3 
Beräknar vald statistik i varje cell 

  

Cell 

Statistics 
Input rasters: Samlad mapp 

med säsongsvisa snödjupsraster 
Output raster: 
Raster med beräknad statistik 
Overlay statistics: 
Max-, min- och medelvärde 

samt standardavvikelse 

(statistik av intresse) 

4 
Klassificerar ihop pixelvärden till 

höjdklasser och omvandlar till 

polygon 

a) 

Reclassify 
Input raster: 
Höjddata 
Reclassification > 

Classification > Method: 
Equal Interval (Classes = 20) 

b) Raster to 

Polygon 
  

Klassificerar ihop pixelvärden till 

klasser inom lutningsgrad och 

omvandlar till polygon 

a) Slope Input raster: 
Höjddata 
Output raster: 
Lutningsgradsraster 

b) 

Reclassify 
Input raster: 
Lutningsgradsraster 
Reclassification > 

Classification > Method: 
Equal Interval (Classes = 10) 

c) Raster to 

Polygon 
  

Omvandlar vegetation till polygon Raster to 

Polygon 
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Klassificerar ihop pixelvärden till 

klasser inom lutningsriktning och 

omvandlar till polygon 

 Aspect Input raster: 
Höjddata 
Output raster: 
Lutningsriktningsraster 

a) 

Reclassify 
Input raster: 
Lutningsriktningsraster 
Reclassification (Old values): 
45–135 (Öst) 

135–225 (Syd) 

225–315 (Väst) 

315–45 (Nord) 

b) Raster to 

Polygon 
  

5 
Skapar en punkt för varje pixel i 

snödjupsrastret 
Raster to 

Point 

 

6 
Tar fram samband mellan de skapade 

punkterna och de olika parametrarna, 

samt kombinerar data från punkterna 

med överlappande data från 

parametrar 

Intersect Input Features: 
Polygoner med punkter för 

varje snödjupsdata och polygon 

med en parameter   
Output Type: 
Point 

7 
Överför attributtabell till Excel Table to 

Excel 
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Bilaga 3  
Tabellen beskriver de olika stegen som utförts i den byggda modellen, vilka verktyg som använts och 

en beskrivning på vad verktygen utför. I sista kolumnen nämns vilka inställningar, per varje verktyg, 

som användes för projektet.  
 
Tabell 2. Alla olika steg i Modell 1 – Skapa kandidatområden. 

Steg Beskrivning Verktyg Inställningar 

1 Skapar punkter längst den klippta 

vägen 
Generate 

points along 

lines 

Input: 
Klippta efter avrinningsområdet 

vägarna 
Distance: 
Avståndet mellan varje punkt, här 

bestäms hur mycket 

kandidatområdena ska överlappa 

varandra 
Include Endpoints: 
Ja 

2 Skapar interna ID-nummer för alla 

punkter 
a. Add field Field Name: 

Number_ID 
Field Type: 
SHORT 

b. Calculate 

field 
Field Name: 
Number_ID 
Expression: 
autoIncrement() 
Expression type: 
Python 
Code block:  
rec=0 
def autoIncrement(): 
global rec 
pStart = 1  
pInterval = 1 
if (rec == X):  
rec = pStart  
else:  
rec += pInterval 
return rec 
 
(Där X ska bytas ut mot hur 

många punkter som ingår per 

kandidatområde i bredd) 

3 Skapar linjer mellan alla punkter 

med samma ID-nummer 
Points to line Line Field: 

Number_ID 

4 Delar linjerna med alla punkter Split Line at 

Vertices 
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5 Skapar polygoner av linjerna Buffer Distance: 
Hur långa polygonerna ska vara 

ut från ”vägen” 
Side Type: 
FULL 
End Type: 
FLAT 

6 Vrider polygonerna i önskad 

vinkel 
Rotate 

Polygon 

(Bilaga 4) 

Rotation Angle: 
Valfri rotationsvinkel för 

kandidatpolygoner 

7 Gör om en väg-polyline till 

polygon och delar 

kandidatpolygonerna med den 

skapade väg-polygonen 

Buffer 

  

Input: 
Vägen som går igenom 

kandidatpolygonerna 
Distance (Linear unit): 
5 Millimeter 
Side Type: 
Full 
End Type: 
FLAT 
Output: 
10 mm bred väg 

Erase Input Features: 
Output från steg 6 
Erase Features: 
Den 10 mm breda vägen 
Output: 
Klippta polygoner i multipart-

format 

8 Gör om de delade polygonerna till 

enskilda 

  

Multipart to 

Singlepart 
Output: 
Klippta polygoner i singlepart-

format 
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Bilaga 4  
Python script för vridning av polygoner (Pettersson 2022). 
 

# Name:         RotateFC.py 
# Purpose:      Rotates a feature class 
# Author:       Curtis Price, cprice@usgs.gov 
# Created:      09/17/2013 11:49:25 AM 
# Environment:  ArcGIS 10.x 
# ------------------------------------------------------------------- 
  
import os 
import sys 
import traceback 
import arcpy 
from arcpy import env 
#import samputil 
#from samputil import GPMsg, MsgError 
  
def RotateXY(x, y, xc=0, yc=0, angle=0, units="DEGREES"): 
    """Rotate an xy cooordinate about a specified origin 
  
 x,y   xy coordinates 
 xc,yc   center of rotation 
 angle   angle 
 units "DEGREES" (default) or "RADIANS" 
    """ 
 import math 
 x = x - xc 
 y = y - yc 
 # make angle clockwise (like Rotate_management) 
 angle = angle * -1 
 if units == "DEGREES": angle = math.radians(angle) 
 xr = (x * math.cos(angle)) - (y * math.sin(angle)) + xc 
 yr = (x * math.sin(angle)) + (y * math.cos(angle)) + yc 
 return xr, yr 
  
def RotateFeatureClass(inputFC, outputFC, 
                       angle):#, pivot_type="CENTER"):#, pivot_point=None): 
    """Rotate Feature Class 
  
 inputFC  Input features 
    outputFC Output feature class 
 angle    Angle to rotate, in degrees 
    pivot_type  CENTER, LOWER_LEFT, LOWER_RIGHT, UPPER_LEFT, UPPER_RIGHT, 

XY 
 pivot_point X,Y coordinates (as space-separated string) 
                (only used if pivot_type = "XY") 
    """ 
  
 # temp names for cleanup 
 env_file, lyrTmp, tmpFC  = [None] * 3 
 Row, Rows, oRow, oRows = [None] * 4 # cursors 
  
 # warning thresholds for complex features 
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 warnPts = 10000 
 warnPrt = 10 
  
 #try: 
 # process parameters 
 try: 
     angle = float(angle) 
 except: 
     raise MsgError("Invalid value for rotation: {0}".format(angle)) 
  
  
 # determine pivot point 
 #ext = arcpy.Describe(inputFC).extent 
  
 # if pivot_type == "CENTER": 
     # pivot_point = ( 
         # ext.XMin + ext.width * 0.5, 
         # ext.YMin + ext.height * 0.5) 
 # elif pivot_type == "LOWER_LEFT": 
     # pivot_point = ext.XMin, ext.YMin 
 # elif pivot_type == "UPPER_LEFT": 
     # pivot_point = ext.XMin, ext.YMax 
 # elif pivot_type == "UPPER_RIGHT": 
     # pivot_point = ext.XMax, ext.YMax 
 # elif pivot_type == "LOWER_RIGHT": 
     # pivot_point = ext.XMax, ext.YMin 
 # elif pivot_type == "XY": 
     # try: 
         # pivot_point = tuple([float(xy) for xy in pivot_point.split()]) 
     # except: 
         # raise Exception( 
                # "Invalid value for pivot point: %s" % pivot_point) 
 # xcen, ycen = pivot_point 
  
 # set up environment 
 env_file = arcpy.CreateScratchName("xxenv",".xml","file", 
                                       arcpy.GetSystemEnvironment("TEMP")) 
    arcpy.SaveSettings(env_file) 
  
 # Disable any GP environment clips or project on the fly 
    arcpy.ClearEnvironment("extent") 
    arcpy.ClearEnvironment("outputCoordinateSystem") 
  
 WKS = env.workspace 
 if not WKS: 
     if os.path.dirname(outputFC): 
         WKS = os.path.dirname(outputFC) 
     else: 
         WKS = os.path.dirname( 
                arcpy.Describe(inputFC).catalogPath) 
    env.workspace = env.scratchWorkspace = WKS 
  
 # get feature class properties 
 dFC = arcpy.Describe(inputFC) 
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 shpField = dFC.shapeFieldName 
 shpType = dFC.shapeType 
 FID = dFC.OIDFieldName 
 SR = dFC.spatialReference 
      
 # create temp feature class 
 tmpFC = arcpy.CreateScratchName("xxfc","","featureclass") 
    arcpy.CreateFeatureclass_management(os.path.dirname(tmpFC), 
                                        os.path.basename(tmpFC), 
                                        shpType, 
                                        spatial_reference=SR) 
 # set up id field (used to join later) 
 TFID = "ORIG_FID" 
    arcpy.AddField_management(tmpFC, TFID, "LONG") 
    arcpy.DeleteField_management(tmpFC, "ID") 
  
 # rotate the feature class coordinates 
 # only points, polylines, and polygons are supported 
  
 # open read and write cursors 
 Rows = arcpy.SearchCursor(inputFC, "", "", 
                           "%s,%s" % (shpField,FID))   
 oRows = arcpy.InsertCursor(tmpFC) 
  
 if shpType in ["Polyline","Polygon"]: 
  
     # initialize total area / length 
        totarea_in, totarea_out = 0.0, 0.0 
  
     parts = arcpy.Array() 
     rings = arcpy.Array() 
     ring = arcpy.Array() 
     for Row in Rows: 
          
         shp = Row.getValue(shpField) 
         if shpType == "Polygon": 
                totarea_in += shp.area 
         p = 0 
        
         # Get centroid point of feature  
         cpnt = shp.trueCentroid 
          
         for part in shp: 
                for pnt in part: 
                    if pnt: 
                        x, y = RotateXY(pnt.X, pnt.Y, cpnt.X, cpnt.Y, angle) 
                        ring.add(arcpy.Point(x, y, pnt.ID)) 
                    else: 
                        # if we have a ring, save it 
                        if len(ring) > 0: 
                         rings.add(ring) 
                         ring.removeAll() 
                # we have our last ring, add it 
                rings.add(ring) 
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                ring.removeAll() 
                # if only one, remove nesting 
             if len(rings) == 1: rings = rings.getObject(0) 
                parts.add(rings) 
                rings.removeAll() 
                p += 1 
  
         # if only one, remove nesting 
         if len(parts) == 1: parts = parts.getObject(0) 
         if dFC.shapeType == "Polyline": 
                shp = arcpy.Polyline(parts) 
            else: 
                shp = arcpy.Polygon(parts) 
                totarea_out += shp.area 
         if shp.pointCount > warnPts or shp.partCount > warnPrt: 
                 GPMsg("w", ("Feature {0} contains {1} points, " 
                             "{2} parts").format( 
                       Row.getValue(FID), 
                       shp.pointCount, 
                       shp.partCount)) 
            parts.removeAll() 
         oRow = oRows.newRow() 
            oRow.setValue(shpField, shp) 
            oRow.setValue(TFID,Row.getValue(FID)) 
            oRows.insertRow(oRow) 
  
 else: 
     raise Exception, "Shape type {0} is not supported".format(shpType) 
  
 del Row, Rows, oRow, oRows # close write cursor (ensure buffer written) 
 Row, Rows, oRow, oRows = [None] * 4 # restore variables for cleanup 
  
 if shpType == "Polygon": 
     # check - did the area change more than 0.1 percent? 
     diff = totarea_out - totarea_in 
     diffpct = 100.0 * diff / totarea_in 
     if abs(diffpct) > 1.0: 
            GPMsg("w", "Please check output polygons") 
            GPMsg("w", "Input area: {0:.1f}  Output area: {1:.1f}".format( 
                totarea_in, totarea_out)) 
            GPMsg("w", "({:.1f} percent change)".format(diffpct)) 
  
 # join attributes, and copy to output 
 lyrTmp = "lyrTmp" 
    arcpy.MakeFeatureLayer_management(tmpFC, lyrTmp) 
    arcpy.AddJoin_management(lyrTmp, TFID, inputFC, FID) 
    env.qualifiedFieldNames = False 
    arcpy.CopyFeatures_management(lyrTmp, outputFC) 
    env.qualifiedFieldNames = True 
  
 # Fourth field [3] is a duplicate of TFID 
 dropField = arcpy.ListFields(outputFC)[3].name 
    arcpy.DeleteField_management(outputFC, dropField) 
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#except MsgError, xmsg: 
#    GPMsg("e",str(xmsg)) 
#except arcpy.ExecuteError: 
# tbinfo = traceback.format_tb(sys.exc_info()[2])[0] 
#    GPMsg("e",tbinfo.strip()) 
#    arcpy.AddError(arcpy.GetMessages()) 
# numMsg = arcpy.GetMessageCount() 
# for i in range(0, numMsg): 
#        GPMsg("return",i) 
#except Exception, xmsg: 
# tbinfo = traceback.format_tb(sys.exc_info()[2])[0] 
#    GPMsg("e",tbinfo + str(xmsg)) 
#finally: 
 # reset environment 
 if env_file: 
        arcpy.LoadSettings(env_file) 
 # delete cursors 
 try: 
     for c in [Row, Rows, oRow, oRows]: del c 
 except: 
     pass 
 # Clean up temp files 
 for f in [lyrTmp, tmpFC, env_file]: 
     try: 
         if f: arcpy.Delete_management(f) 
     except: 
         GPMsg() 
         pass 
  
if __name__ == '__main__': 
    """ArcGIS script tool interface 
  
 Arguments: 
  
    Input_features 
    Output_features 
    Rotation_angle 
    Rotation_point ("CENTER","LOWER_LEFT",...,"XY") 
 Pivot point (ignored unless Rotation_point is "XY") 
 Pivot point value (derived) 
 """ 
 # last argument is derived 
 numArgs = arcpy.GetArgumentCount() 
 argv = tuple([arcpy.GetParameterAsText(i) 
     for i in range(numArgs)]) 
 RotateFeatureClass(*argv) 
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Bilaga 5  
Tabellen beskriver de olika stegen som utförts i den byggda modellen, vilka verktyg som använts och 

en beskrivning på vad verktygen utför. I sista kolumnen nämns vilka inställningar, per varje verktyg, 

som användes för projektet.  
 
Tabell 3. Alla olika steg i Modell 2 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom 

parametrarna höjd och lutningsgrad. Steg 1–4 görs två gånger, en gång med hela avrinningsområdet och en gång 

med kandidatpolygonerna. 

Steg Beskrivning Verktyg Inställningar 

1 Skapar raster med data om 

lutningsgrad 

Slope Input Raster: 

Höjddata 

Output measurement: 

DEGREE 

2 Samlar ihop både raster för 

höjddata och lutningsgradsdata 

för att sedan köra båda rasterna 

genom steg 3–5 

Iterate 

Multivalue 

Input: 

Raster med höjddata 

Raster med lutningsgradsdata 

3 Skapar en tabell från rasterna 

med statistik för höjd/lutning för 

varje område 

Zonal 

statistic as 

table 

Input raster or feature zone data: 

Polygoner som avgränsar vilket 

område som ska undersökas (antingen 

avrinningsområdet eller 

kandidatpolygoner) 

Zone field: 

FID 

Input value raster: 

Iterate Multivalue 

Statistics type: 

ALL 

4 Sammanfogar tabellerna med 

rätt polygoner 

Join field Input Table: 

Polygoner som avgränsar vilket 

område som ska undersökas (antingen 

avrinningsområdet eller 

kandidatpolygoner) 

Input Join Field: 

FID 

Join Table 

Output från steg 3 

Output Join Field: 

FID 

5 Jämför statistiken mellan det 

hela avrinningsområdet och alla 

kandidatområden 

  

Similarity 

Search 

Input feature to match: 

Avrinningsområdespolygon med 

statistik 

Candidate features: 

Kandidatpolygoner med statistik 

Match method: Attribute_Profiles 

Number of results: 0 

Attributes of interest: 

MAX, MIN, STD, MEAN 

MAX_1, MIN_1, STD_1, MEAN_1 
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Bilaga 6  
Tabellen beskriver de olika stegen som utförts i den byggda modellen, vilka verktyg som använts och 

en beskrivning på vad verktygen utför. I sista kolumnen nämns vilka inställningar, per varje verktyg, 

som användes för projektet.  
 
Tabell 4. Alla olika steg i Modell 3 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom 

parametern vegetation. 

Ste

g 
Beskrivning Verktyg Inställningar 

1 
  

Klipper 

vegetationsrastret 

efter en polygon 

Clip Input Raster: 
Raster med vegetationsdata 
Output Extent: 
Polygon med avrinningsområdet 
Use Input Features for Clipping 

Geometry: 
X 

2 Omvandlar raster 

till polygon 
Raster to Polygon Field: 

Value 
Simplify polygons 
Ikryssad 
Create multipart features: 
Ikryssad 

3 Lägger till area i 

attributtabellerna 

för både 

vegetationstyperna 

samt hela 

avrinningsområdet 

a. Add Geometry 

Attributes 
Input Features: 
Polygonen från steg 2 
Geometry Properties: 
AREA 
Area Unit: 
SQUARE_METERS 
Coordinate System: 
SWEREF99_TM 

b. Add Geometry 

Attributes 
Input Features: 
Avrinningsområdet 
Geometry Properties: 
AREA_GEODESIC 
Area Unit: 
SQUARE_METERS 
Coordinate System: 
SWEREF99_TM 

4 Tar fram samband 

mellan de skapade 

polygonerna och 

kombinerar all 

överlappande data 

från de två 

polygonerna 

Intersect Input Features: 
Polygon från 3b. 
Polygon från 3a. 
JoinAttributes: 
ALL 
Output Type: 
INPUT 

5 Lägger till en 

kolumn i 

polygontabellen 

Add Field Field Name: 
Percentage 
Field Type: 
DOUBLE 
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6 Beräknar 

procenten för 

varje 

vegetationstyp i 

jämförelse med 

det hela 

avrinningsområdet 

Calculate Field Field Name: 
Percentage 
Expression: 
[POLY_AREA]/[AREA_GEO]*10

0 
Expression Type: 
VB 

7 Växlar kolumner 

till rader 
Pivot Table Input Fields: 

Id 
Pivot Field: 
gridcode 
Value Field: 
Percentage 

8 Klipper raster 

efter polygon 
Clip Input Raster: 

Raster med vegetationsdata 
Output Extent: 
Polygon med avrinningsområde 
Use Input Features for Clipping 

Geometry: 
X 

9 Skapar area för de 

olika 

vegetationstyperna 

inom 

kandidatområdena 

Tabulate Area Input raster or feature zone data: 
Polygon med kandidatområden 
Zone field: 
FID 
Input raster or feature class data: 
Output steg 8 
Class field: 
Values 
Processing cell size: 
Raster med vegetationsdata 

10 Lägger till den 

totala arean för 

varje 

kandidatpolygon 

Add Geometry Attributes Input Features: 
Polygon med kandidatområden 
Geometry Properties: 
AREA_GEODESIC 
Area Unit 
SQUARE_METERS 
Coordinate System 
SWEREF99_TM 

11 Sammanfogar 

tabellen med 

totala arean för 

varje 

kandidatområde 

och polygonen 

med area för 

vegetationstyperna 

inom varje 

kandidatområde 

Join Field Input Table: 
Output steg 10 
Input Join Field: 
FID 
Join Table 
Output steg 9 
Output Join Field: 
OID 
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12 Ändrar namn på 

kolumnerna och 

beräknar 

procenten för 

varje 

vegetationstyp i 

jämförelse med 

kandidatpolygone

n 

CalculateAllTabulatedAre

a (Bilaga 7) 
Input table: 
Output steg 11 
Template table: 
Output steg 7 

13 Jämför statistiken 

mellan det hela 

avrinningsområdet 

och alla 

kandidatområden 
  

Similarity Search Input feature to match: 

Avrinningsområdespolygon med 

statistic (output steg 7) 
Candidate features: 

Kandidatpolygoner med statistic 

(output steg 12) 
Match method:  

Attribute_Profiles 
Number of results: 
0 
Attributes of interest: 
GRIDCODE2, GRIDCODE23, 

GRIDCODE26, GRIDCODE27, 

GRIDCODE31, GRIDCODE32, 

GRIDCODE34, GRIDCODE36, 

GRIDCODE41 
(Statistik av intresse) 
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Bilaga 7  
Python script som beräknar area på vegetationstyperna inom kandidatområdena (Pettersson 2022). 
 

import arcpy 
  
Table1 = arcpy.GetParameterAsText(0)  # Input table to add field (Fieldnames with (VALUE_xx) 
Table2 = arcpy.GetParameterAsText(1)  # Input template table to check against (Fieldnames with 

GRIDCODExx) 
  
#Create a list of existing field names 
fieldList_tab1 = arcpy.ListFields(Table1) 
fieldList_tab2 = arcpy.ListFields(Table2) 
  
# Fieldnames as strings     
strFieldName_tab1 = [f.name for f in fieldList_tab1] 
strFieldName_tab2 = [f.name for f in fieldList_tab2] 
  
for field in strFieldName_tab2: 
 if "GRIDCODE" in field: 
                    # New "GRIDCODExx" field 
            arcpy.AddField_management(Table1, field, "DOUBLE") 

  
                    # Get corresponding field in table 
        fieldtoname = "VALUE_" + field[8:] 
        arcpy.AddMessage(fieldtoname) 
  
         if fieldtoname in strFieldName_tab1: 
   # Calculation expression 
                expression = "!"+fieldtoname+"!" + "/" + "!AREA_GEO!" + "*100" 
                arcpy.AddMessage(expression) 
                                         
                        # Calculate area percentage 
            arcpy.CalculateField_management(Table1, field, expression, "PYTHON_9.3") 
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Bilaga 8  
Tabellen beskriver de olika stegen som utförts i den byggda modellen, vilka verktyg som använts och 

en beskrivning på vad verktygen utför. I sista kolumnen nämns vilka inställningar, per varje verktyg, 

som användes för projektet.  
 
Tabell 5. Alla olika steg i Modell 4 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom 

parametern lutningsriktning. Efter steg 8 kommer liknande steg som i Modell 3 (Bilaga 6), där det ska tillkomma 

steg 9–13. 

Steg Beskrivning Verktyg Inställningar 

1 Skapar raster med 

lutningsriktningdata 
Aspect Input: 

Raster med höjddata 

2 Omklassificerar värden till 

nya klasser i rastret 
Reclassify 
  
  
  
  
  

  

Reclass Field: 
VALUE 
Reclassification (Old values): 
0–22,5; 337,5–360 (Nord) 
22,5–67,5 (Nordost) 
67,5–112,5 (Öst) 
112,5–157,5 (Sydost) 
157,5–202,5 (Syd) 
202,5–247,5 (Sydväst) 
247,5–292,5 (Väst) 
292,5–227,5 (Nordväst) 
-1 (Vatten) 

3 Gör om rastret till en 

polygon 
Raster to 

Polygon 
Field: 
VALUE 
Simplify polygons: 
X 
Create multipart features: 
X 

4 Lägger till area i 

attributtabellerna för både 

lutningsriktningsklasserna 

samt för hela 

avrinningsområdet 

a. Add 

Geometry 

Attributes 

Input: 
Polygon med lutningsriktning 
Geometry Properties: 
AREA 
Area Unit: 
SQUARE_METERS 
Coordinate System: 
SWEREF99_TM 

b. Add 

Geometry 

Attributes 

Input: 
Polygon med avrinningsområdet 
Geometry Properties: 
AREA_GEODESIC 
Area Unit: 
SQUARE_METERS 
Coordinate System: 
SWEREF99_TM 

5 Kombinerar allting från 

olika polygoner som 

överlappar varandra 

Intersect Input Features: 
Output steg 4a 
Output steg 4b 
JoinAttributes: 
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ALL 
Input Type: 
INPUT 

6 Lägger till en kolumn i 

polygontabellen 
Add Field Field name: 

Percentage 
Field type: 
DOUBLE 

7 Beräknar procenten för 

varje lutningsriktning i 

jämförelse med det hela 

avrinningsområdet 

Calculate Field Field name: 
Percentage 
Expression: 
[POLY_AREA]/[AREA_GEO]*100 
Expression Type: 
VB 

8 Växlar kolumner till rader Pivot Table Input Field(s): 
Id_1 
Pivot Field: 
FID_RasterT_Reclass1 
Value Field: 
Percentage 

9-

13 
Skapar statistik för 

lutningsgrad inom varje 

kandidatområde  

Modell 3  
(steg 8–12 

modifierat) 

 

14 
 

Similarity 

Search 
Input feature to match: 

Avrinningsområdespolygon med 

statistic (output steg 8) 
Candidate features: 

Kandidatpolygoner med statistic 

(output steg 13) 
Match method:  
Attribute_Profiles 
Number of results: 
0 
Attributes of interest: 
(Statistik av intresse) 
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Bilaga 9  
Tabellen beskriver de olika stegen som utförts i den byggda modellen, vilka verktyg som använts och 

en beskrivning på vad verktygen utför. I sista kolumnen nämns vilka inställningar, per varje verktyg, 

som användes för projektet.  
 
Tabell 6. Alla olika steg i Modell 5 – Jämförelse mellan avrinningsområdet och kandidatområden inom alla 

utvalda parametrar, höjd, lutningsgrad, vegetation och lutningsriktning. 

Steg Beskrivning Verktyg Inställningar 

1 a. Skapa statistik för höjd 

och lutningsgrad för hela 

avrinningsområdet 
Kör steg 1–4 

Modell 2  
(Bilaga 5) 

Input Raster: 
Raster med höjddata 
Input Polygon: 
Avrinningsområde 
Zone Field: 
FID 

b. Skapa procent för 

lutningsgrad för hela 

avrinningsområdet 
Kör steg 1–8 

Modell 4  
(Bilaga 8) 

Input Raster: 
Raster med höjddata 
Input Polygon: 
Avrinningsområde 

c. Sammanfogar tabellerna 

med rätt polygoner 
Join Field Input Table: 

Output steg 1a. 
Input Join Field: 
FID 
Join Table: 
Output steg 1b. 
Output Join Field: 
OID 

d. Skapar procent för 

vegetationstyper för hela 

avrinningsområdet 
Kör steg 1–7 

Modell 3  
(Bilaga 6) 

Input Raster: 
Raster med vegetationstyper 
Input Polygon: 
Avrinningsområde 

e. Sammanfogar tabellerna 

med rätt polygoner 
Join Field Input Table: 

Output steg 1c. 
Input Join Field: 
Id 
Join Table: 
Output steg 1d. 
Output Join Field: 
Id_1 

2 a. Skapa statistik för höjd 

och lutningsgrad för 

kandidatområden 
Kör steg 1–4 

Modell 2  
(Bilaga 5) 

Input Raster: 
Raster med höjddata 
Input Polygon: 
Avrinningsområde 
Zone Field: 
FID 

b. Skapa procent för 

lutningsgrad för 

kandidatområden 
Kör steg 9–13 

Modell 4  
(Bilaga 8) 
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c. Sammanfogar tabellerna 

med rätt polygoner 
Join Field Input Table: 

Output steg 1a. 
Input Join Field: 
FID 
Join Table: 
Output steg 1b. 
Output Join Field: 
OID 

d. Skapar procent för 

vegetationstyper för 

kandidatområden 
Kör steg 8–12 

Modell 3  
(Bilaga 6) 

Input Raster: 
Raster med vegetationsdata 
Input Watershed Polygon: 
Polygon med avrinningsområdet 
Input Candidates Polygons: 
Polygon med kandidatområdena 
Input Template Table: 
Output steg 1d. 

e. Sammanfogar tabellerna 

med rätt polygoner 
Join Field Input Table: 

Output steg 1c. 
Input Join Field: 
Id 
Join Table: 
Output steg 1d. 
Output Join Field: 
Id_1 

3 Jämför statistiken mellan 

det hela avrinningsområdet 

och alla kandidatområden 
  

Similarity 

Search 
Input feature to match: 

Avrinningsområdespolygon med statistik 
Candidate features: Kandidatpolygoner 

med statistik 
Match method: Attribute_Profiles 
Number of results: 
0 
Attributes of interest: 
MAX, MIN, STD, MEAN 
MAX_1, MIN_1, STD_1, MEAN_1 
FID_Raster, FID_Rast_1, FID_Rast_2, 

FID_Rast_3, FID_Rast_4, FID_Rast_5, 

FID_Rast_6, FID_Rast_7, FID_Rast_8 
GRIDCODE2, GRIDCODE23, 

GRIDCODE26, GRIDCODE27, 

GRIDCODE31, GRIDCODE32, 

GRIDCODE34, GRIDCODE36, 

GRIDCODE41 
(statistik av intresse) 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Framsida_Titelsida_MALL_svensk
	Tryckortssida_MALL_svenska
	RödaSerien_SistaSidan_Hjeltström_sigill_______denna

