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Sammanfattning 
Under konstruktionsskedet av byggnader beräknas bland mycket annat permanent och variabel 
last. Permanent last är som namnet antyder last från delar av konstruktionen som ständigt är 
närvarande, till exempel egentyngd. Variabel last är av mer skiftabde art och kan till exempel 
bestå av omgivande klimatologiska påverkan, så som vind och snö.  
 
Snölasten på en byggnad uppskattas genom att utgå från snölast på mark som, beroende på 
byggnadens utformning, beräknas till snölast på tak. Genom att statistiskt beräkna 50-årssnö-
lasten på mark för given geografisk plats går det genom vidare kalkyleringar att konstruera en 
byggnad med önskad brottsannolikhet.   
 
I detta arbete har, med hjälp av insamlad snödjupsdata från mätstationer i Sverige under peri-
oden 1961-2015 beräkna snölastens grundvärde på mark för en återkomsttid på 50 år beräknats. 
Detta har gjorts med hjälp av fyra statistiska fördelningsfunktioner, gumbel, weibull, lognormal 
och GEV. De statistiska beräkningarna utfördes med hjälp av Matlab. Ett vilkor var att varje 
mätstation måste ha minst 35 stycken registrerade säsonger för att inte sorteras bort. Vidare 
utvärderades varje fördelning mot mätvärdena med ett Anderson-darling- och Lilliefors-test 
samt jämfördes inbördes med Akaike information criterion.  
 
Ur uppskattat 50-årssnödjup för de specificerade fördelningsfunktionerna ovan har en snölast 
beräknats utifrån tidigare uppskattad snödensitet. Genom att tillämpa interpolationsmetoderna 
inverse distance weighting (IDW) och ordinär kriging har rikstäckande snölastkartor för varje 
fördelning skapats. Dessa jämfördes sedan mot snölastkartan Boverkets konstruktionsregler 
EKS.   
 
Det visade sig att varje fördelning ger varierande resultat och att det generellt sett är svårt att 
dra slutsatser om vilken fördelning som passar bäst.  
 
Problematiken med att dela in Sverige i snölastzoner där beräknat resultat förenklas och under- 
respektive överskattar snölasterna beroende på vilken sida av snölastzonerna byggnaden är pla-
cerad har också undersökts genom att göra brottsannolikhetsberäkningar. Detta utifrån ett ex-
empel med en 10 meter lång fritt upplagd balk av konstruktionsvirke med en jämt utbredd di-
mensionerande last på 10 kN/m. Lasterna som simulerades är permanent last som beskrivs av 
en normalfördelning med en variationskoefficient på 5% samt en variabel last som beskrivs av 
en gumbelfördelning med en variationskoefficient på 40%. Bärförmågan av balken beskrivs av 
en lognormalfördelning med en variationskoefficient på 15%. 
 
Brottsannolikheten beräknades för Boverkets tre säkerhetsklasser. För en konstruktion som di-
mensioneras i säkerhetsklass 1 är brottsannolikheten per år, statistiskt sett en på tio tusen. I 
säkerhetsklass 2 är brottsannolikheten per år en på hundra tusen och säkerhetsklass 3, en på en 
miljon. Förhållandet mellan den permanenta och den variabla lasten varierades i laststeg om 
0,25 kN/m. I det första simuleringsfallet var den permanenta lasten 10 kN/m och den variable  
0 kN/m. I det sista simuleringsfallet var den permanenta lasten 0 kN/m och den variabla 10 
kN/m. Varje lastfall simulerades 50 miljoner gånger.  
 
Snözonernas gränser är ritade vid medelvärdet av två närliggande stationer. Det innebär exem-
pelvis att gränsen mellan snözon 1,0 och 1,5 är ritad vid 1,25 𝑘𝑁/𝑚 . Detta medför att den 
faktiska brottsannolikheten är högre än vad den bör vara för en station som ligger i snözon 1,0 
men nära gränsen till 1,5. För att beräkna vad den faktiska brottsannolikheten är vid gränserna 
ökades den karakteristiska variabla lasten med 0,25 𝑘𝑁/𝑚 utan att reducera den permanenta 
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lasten. Detta innebär att det första simuleringsfallet simulerades med en variabel last på 0,25 
kN/m och en permanent last på 10,0 kN/m. 
 
Det visade sig att brottsannolikheten för simuleringsfallet med dagens snözonskarta stämmer 
väl med den förväntade brottsannolikheten när den variabla lasten är mindre än cirka 60% i 
simuleringsfallet. När den karakteristiska snölasten ökades med 0,25 kN/m, utan att minska den 
permanenta lasten, ökade brottfrekvensen men påverkade inte brottsannolikheten nämnvärt så 
länge den variabla lasten fortfarande är mindre än cirka 60%.  
 
Nyckelord -  Snölast, Extremvärdesfördelning, Brottsannolikhet, Spatial interpolering, Kors-
validering 
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Abstract 
During the design phase of a building, loads are divided into permanent and variable loads. As 
the name suggests, permanent loads are loads that are always present, for example, self-weight. 
Variable loads are temporary and can differ during the lifespan of a building. For example, be 
phenomena caused by climat such as wind and snow loads.  
 
The snow load for a building is calculated by referring to the snow load value on the ground 
and, depending on the shape of the roof, calculated to a roof snow load. By statistically calcu-
lating the maximum snow load for a 50-year recurrence interval at different geographic loca-
tions it is possible to design a building with a certain probability to failure.  
 
In this master thesis the snow load on the ground with a 50-year recurrence interval was calcu-
lated using snow depth data from meteorological observation stations in Sweden during the 
period1961-2015.  
This was made using four distributions. gumbel, weibull, lognormal and GEV. Each observa-
tion station must have at least 35 years of registered values. Further, the fitting of each distri-
bution were checked with an Anderson-Darling- and a Lillefors-test and mutually compared 
with Akaike information criterion. 
 
Using the calculated snow depth, the snow load is determined by using already estimated den-
sities. By applying the interpolation methods inverse distance weighting (IDW) and ordinary 
kriging, nationwide snow load maps for each statistical distribution have been produced. The 
maps are then compared to the current snow load map in the Swedish building code, EKS 
 
Results showed that each distribution gave different results and it is generally difficult to iden-
tify the most appropriate one.  
 
The issue with dividing Sweden into snow load areas are also studied. In the current building 
code the snow load is divided into zones with a constant value throughout each zone. The 
boundary between two zones are drawn where the mean value of the two zones are located. 
 
This issue was studied for a 10 meter long simply supported beam made of timber with a uni-
formly distributed design load of 10 kN/m. The load consisted of a normally distributed per-
manent load with a coefficient of variation of 5% and a variable load described by a gumbel 
distribution with a coefficient of variation of 40%. The load capacity was described with a 
lognormal distribution with a variation coefficient of 15%.  
 
The probability of failure was calculated for the three reliability classes in the building code. 
Reliability class 1 corespond to a yearly probability of failure of one to ten thousand. Reliability 
class 2 corresponds to a yearly probability of failure of one to one hundred thousand. Reliability 
class 3, one to one million. The permanent and variable load were varied in steps of 0,25 kN/m. 
Hence, during the first load case, the permanent load was 10 kN/m and the variable load was 
zero. In the last load case the permanent load was 0 kn/m and the variable 10 kN/m. Each load 
case was simulated 50 million times. 
 
For example, the snow load boundary between zone 1,0 and 1,5 kN/m2 is drawn at 1,25 kN/m2 

which underestimates the snow load for a building close to the border in the lower zone and 
vice versa for a building in the higher snow load zone. To calculate the true probability of 
failure the characteristic variable load was added with 0,25 kN/m without reducing the 
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permanent load. For this reason, the first simulation had a variable load of 0,25 kN/m and the 
permanent load of 10 kN/m.  
 
It was shown that the probability of failure for the current snow load map from Boverket is 
accurate for a variable load smaller than about 60%. When the characteristic snow load was 
increased with 0,25 kN/m, without changing the permanent load, the frequency of failure was 
greater, but the probability of failure had no notable differences if still using a variable load of 
smaller than about 60%.  
 
Keywords – Snow load, Extreme value distribution, Probability of failure, Spatial interpola-
tion, cross-validation 
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Teckenförklaring 
 
 

N Newton 
kN Kilo newton 
m Meter 
m2 Kvadratmeter 
m3 Kubikmeter 
𝑠  Snölastens grundvärde på mark 
𝜇  Formfaktor beroende på takets form 
𝐶  Exponeringsfaktor för tak 
𝐶  Faktor beroende på energiförluster genom taket 
E Lasteffekt 
R Bärförmåga 
𝛾  Reduceringsvärde vid val av säkerhetsklass 
𝛽 Säkerhetsindex 
𝑝  Sannolikhetsfunktion 
𝜇 Lägesparameter 
𝜎 Skalparameter 
𝑘 Formparameter 
𝑆 Uppskattat 50-årssnödjup 
𝜌 Snödensitet 
𝜆 Viktningsparameter  
ℎ Mätvärdenas separationsavstånd 

𝛾(ℎ) Semivarians 
H0 Nollhypotesen 
Ha Mothypotes 
p Potensvärde vid användning av IDW 

𝑄  Utbredd dimensionerande last 
L Längd på balk 

𝑓  Karakteristisk böjhållfasthet 
𝑓  Dimensionerad böjhållfasthet 

𝑘  Omräkningsfaktor som tar hänsyn till inverkan av fuktkvot och lastvarighet 
𝑀  Dimensionerande momentbärförmåga 
𝛾  Partialkoefficient för konstruktionsvirke 
𝐺  Karakteristisk permanent last 
𝑄  Karakteristisk variabel last 

𝑄 ,  Variabel karakteristisk last 
𝑄 ,  Dimensionerande permanent last 
𝑄 ,  Dimensionerande variabel last 

𝜓  Lastkombinationsfaktor 
𝛾 Eulers konstant  



1 Introduktion   
Meteorologiska fenomen är stokastiska och därmed något som är svårt att förutsäga, men med 
empiriska mätningar över tid kan man se mönster och förutspå mer eller mindre möjliga väder-
scenarion. Detta gäller nödvändigtvis inte bara nederbörd utan även t ex. temperatur, luftfuk-
tighet, densitet på snötäcke och vindhastighet. Med denna information kan man sannolikhets-
teoretiskt konstruera byggnader och andra konstruktioner att klara av en yttre påverkan. 
 
Snölaster är en av lasterna som tas i beaktning och tillvägagångssättet redovisas i Boverkets 
konstruktionsregler (BFS 2011:10), även kallad EKS. Denna last definieras som en variabel 
last i de lastkombinationer som byggnader ska dimensioneras för och bestäms enligt ekvation 
(1) där (𝑠 ) är snölastens grundvärde på mark, (𝜇 ) är en formfaktor beroende på takets form, 
(𝐶 ) är exponeringsfaktorn för vind och koefficienten (𝐶 ) beror på energiförluster genom taket.  
 𝑠 = 𝜇 𝐶 𝐶 𝑠  (1) 

 
Snölastens grundvärde på mark (𝑠 ) är statistiskt beräknad för en återkomsttid på 50 år och 
enges i kN/m2. Med andra ord bör alltså snölasten på mark, i genomsnitt, ej överstiga tabellerat 
värde mer än en gång under en 50-årsperiod eller säsongsvis med en sannolikhet på 2%. Enligt 
uppgifter från Boverket har dagens snölastkarta beräknats genom mätserier av snödjup från 
rikstäckande mätstationer med extremvärdesfördelning av typ 1 (Gumbel) och antaganden av 
snöns densitet vid maximalt snödjup. 
 
I de verifieringsmodeller som används i EKS och i eurokoderna (europeiska konstruktionsstan-
darder) accepterar man att det finns en viss sannolikhet att en lasteffekt kan överstiga konstrukt-
ionens bärförmåga. Ett sätt att beräkna sannolikheten för att en konstruktion går till brott är att 
simulera stora mängder scenarion. Genom att göra sannolikhetsteoretiska beräkningar av last-
effekten (E) kontra byggnadens dimensionerande bärförmåga (R) kan man beräkna hur många 
fall den dimensionerande bärförmågan överskrids vilket redovisas i Figur 1 representeras av 
den orangea arean.  
 

 
Figur 1. Schematisk graf med lasteffektens fördelningsfunktion till vänster och den dimension-
erande bärförmågans fördelningsfunktion till höger. Där fördelningsfunktionerna överlappar 
(orange område) överskrider lasteffekten bärförmågan.  
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Sannolikheten att de två fördelningarna överlappar, dvs. att konstruktionen utsätts för en last-
effekt större än den dimensionerande bärförmågan är till synes liten. Vilken sannolikhet för 
brott som accepteras beror på bärversdelens säkerhetsklass. En hölada där mänsklig närvaro är 
låg tillåts ha en högre brottsannolikhet än en gymnastiksal där flera hundra människor riskerar 
att bli skadade. Detta tas hänsyn till i de lastkombinationer som byggnader och andra bygg-
nadsverk ska dimensioneras för genom partialkoefficienten för säkerhetsklass, 𝛾 i EKS. Säker-
hetsklasserna inklusive dess reduceringsvärde är presenterat nedan i Tabell 1 tillsammans med 
säkerhetsklassens högsta tillåtna brottsannolikhet.  
 
Tabell 1. Säkerhetsklasser vid dimensionering i brottgränstillståndet . 

Säkerhetsklass Konsekvens av brott 𝜸𝒅 𝛽 Brottsannolikhet 

3 (hög) stor risk för allvarliga personskador 1,0 4,8 1/ 1000 000 
2 (normal) någon risk för allvarliga personskador 0,91 4,3 1/ 100 000 
1 (låg) liten risk för allvarliga personskador 0,83 3,7 1/ 10 000 

 
Det är därmed av stor vikt att beräkningsunderlaget, i detta fall snölastens grundvärde på mark, 
uppskattar den maximala snölasten för en given plats under en 50-årsperiod väl, för att erhålla 
önskad brottsannolikhet.  
 

1.1 Syfte/avgränsning 
Ett syfte med arbetet är att med hjälp av statistiska fördelningar uppskattat 50-årssnölasten med 
hjälp av snödjupsmätningar i Sverige från åren 1961-2015, tillsammans med antaganden om 
snöns densitet. Utifrån de beräknade snölasterna för varje mätstation skapas snölastkartor som 
sedan jämförs med nuvarande snölastkarta i EKS. Vid differenser undersöks den förändrade 
brottsannolikheten. Vidare undersöks lämpligheten att dela in Sverige i snölastzoner och hur 
brottsannolikheten påverkas i närheten av en gräns mellan två zoner.   
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2 Bakgrund 
2.1 Uppdragsbeskrivning från Boverket 
Under våren 2018 introducerade Boverket examensarbetet. I projektbeskrivningen ställde Bo-
verket upp ett antal arbetsuppgifter som de önskade få hjälp med att undersöka. Dessa uppgifter 
innefattade dels att analysera om lämplig sannolikhetsteoretisk fördelningsmodell har använts 
(extremvärdesfördelning typ I, även kallad gumbelfördelning) för att uppskatta 50-årssnödjup 
eller om någon annan sannolikhetsteoretiskt fördelning passar bättre.  
 
Boverket ville dessutom undersöka brottsannolikheten vid gränsen mellan två sözoner. Då snö-
lastkartan är indelad i snölastzoner har gränsen mellan två snözoner dragits vid medelvärdet 
mellan snözonerna. Till exempel skiljs snözonerna 1 kN/m2 och 1,5 kN/m2 med en gräns på 
1,25 kN/m2 vilket innebär att en byggnad i den lägre snözonen intill gränsen kan dimensioneras 
med upp till 20% lägre karakteristiskt värde för snölast på mark.   

 
Data och tillvägagångssätt som den aktuella snölastkartan bygger på har tyvärr inte varit till-
gänglig i projektet, då dokumentationen för detta saknas. Enligt Boverket har en extremvärdes-
fördelning av typ I (även kallad Gumbel) använts för att bestämma den karakteristiska snölasten 
på mark. Dagens juridiskt gällande snölastkarta publiceras av Boverkets konstruktionsregler 
(BFS 2011:10) EKS 10 och är uppdelad i åtta olika snözoner enligt Figur 2.  
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Figur 2. Dagens gällande juridiska snölastkarta. Zonindelningarna är avbildade från Bover-
kets snölastkarta (Boverket, 2018-a). 
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2.2 Regelverk 
Enligt Förordning (2012:546) är Boverket förvaltningsmyndighet för bland annat frågor om: 
 

1. Byggd miljö 
2. Hushållning med mark- och vattenområden 
3. Fysisk planering 
4. Byggande och förvaltning av bebyggelse 
5. Boende, och  
6. Bostadsfinansiering 

 
Detta innebär att Boverket bland annat arbetar med att ta fram föreskrifter och vägledningar för 
hur byggnader ska utformas. Dessa lagar beskrivs i Plan- och bygglagstiftningen där ett antal 
ytterligare rättskällor har utformats för att kunna tolka lagen (Boverket, 2018-b). Regelhierarkin 
på dessa rättskällor kan beskrivas enligt följande: 
 

1. Grundlag 
2. Lag 
3. Förordning 
4. Föreskrift 
5. Allmänna råd 

 
Där punkt 1-2 beslutas av riksdagen, 3 av regeringen och 4-5 beslutas av myndighet, i detta fall 
Boverket. Sedan årsskiftet 2010-2011 är det endast tillåtet att använda de europeiska konstrukt-
ionsstandarderna, Eurokoderna. Dessa koder reglerar på en europanivå hur byggnader ska ut-
formas med avseende på till exempel bärförmåga, beständighet, stadga och funktion vid brand. 
Enligt (Fahleson & Utsi, 2009) ger Eurokoden SS-EN 1990 grundläggande dimensionerings-
regler för bärverk och är tänkt att tillämpas tillsammans med de övriga koderna som beskriver 
specifika utformningar i detalj. 
 
Enligt (SS-EN 1990, 2002) ska den karakteristiska lasten för variabla laster motsvara antingen: 
 

- ett övre värde med en avsedd sannolikhet att inte överskridas eller ett undre värde med 
en avsedd sannolikhet att uppnås, under en viss angiven referensperiod;  

- ett nominellt värde som kan anges för fall där en statistisk fördelning inte är känd.  
 
I anmärkning 2 i (SS-EN 1990, 2002) 4.1.2.7 står det att det karakteristiska värdet för klimat-
laster baseras på att deras tidsvarierande del överskrids med en sannolikhet av 0,02 under en 
referensperiod av ett år. Detta motsvarar ett medelvärde för en återkomsttid av 50 år för den 
tidsvarierande delen. 
 

2.3 Snödjupsmätningar 
Med barometern och termometerns intåg under 1600-talet går det att finna meteorologiska ob-
servationer redan innan ett rikstäckande observationsnät etablerats. Dessa observationer är ofta 
knapphändigt diarieförda och uppmätta utan varken normer eller standarder. En ”fotsdjup snö”, 
slädföre eller ”omkring en meter snö” är onekligen observationer men mätdata av den typen 
som är svår att konstruera en rikstäckande konsekvent modell av.  
 
För att analysera och dra slutsatser från mätserier krävs noggranna observationer från strategiskt 
utplacerade mätstationer runtom i hela landet. Det skulle dröja till år 1852 innan ett sådant 
observationsnät med 11 stycken mätstationer initierades av den svenska Vetenskapsakademien. 
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Ett år senare hade antalet mätstationer nästan fördubblats. Vid år 1915 hade antalet mätstationer 
för nederbörd utökats till omkring 680 st. De mer metodiska mätserierna för snödjup börjar 
dock först under säsongen 1904/1905. (Wern, 2015) Det maximala årsvärdet bestämdes till en 
början av det maximala snödjupet från årsskifte till årsskifte vilket i vissa fall gav missvisande 
resultat. En snörik vinter följd av en snöfattig hade mest troligt registrerat två maximala års-
maximum för samma säsong. Sedermera har det maximala snödjupet under perioden 1 juli till 
31 juni använts för att underlätta hanteringen av mätdata. 
 
Snödjupet på mark mäts i regel på en öppen och jämn yta med storleken 10 x 10 m för att inte 
drivbildning skall uppstå. Snödjupet läses av klockan 7 på morgonen antingen med hjälp av en 
vanlig tumstock eller med hjälp av en så kallad snösticka som är permanent förankrad i marken. 
Detta sker på fem närliggande ytor varvid ett medelvärde av mätningarna beräknas och diarie-
förs. (Wern, 2015) För tillfället pågår tester med automatisk lasermätning men hittills har ingen 
mätstation bestyckats med denna teknik. (SMHI, Hur mäts snödjup? , 2017) 
 
Genom åren har snödjup observerats på över tusen mätstationer. Vissa under kortare perioder 
och vissa kontinuerligt i över hundra år. Från början av 1960-talet till nutid finns det god till-
gång på digitaliserad och validerad mätdata från ungefär 1400 platser runtom i Sverige.  
 

2.4 Densitet 
För att göra så korrekta snölastberäkningar som möjligt är det av stort intresse att känna till 
snöns densitet. Det maximala snödjupet behöver nödvändigtvis inte ge den maximala snölasten 
då lasten beror på två parametrar, snödjup och snödensitet. Det maximala snödjupet i norra 
delen av Sverige registreras ofta på den senare delen av säsongen med ett tjockt snötäcke med 
hög densitet. I södra delarna av Sverige är det inte omöjligt att ett maximalt snödjup registreras 
av ett eller ett fåtal snöfall vilket intuitivt bör innebära en lägre snödensitet. Däremot är det inte 
ovanligt att snön faller i temperaturer över noll grader med inslag av regn vilket innebär en 
blötare snö och således en högre densitet. Det visar sig från mätningar att snötäcket omvandlas 
på ett jämförbart sätt över hela Sverige och följaktligen ökar densiteten med snötäckets ålder 
likartat över hela riket. Med andra ord beror snötäckets densitet till största grad av snötäckets 
ålder och inte varierande snöförhållanden (Nord & Taesler, 1973). 
 
Snötäckets egenskaper är i kontinuerlig förändring och påverkas av sex stycken huvudfaktorer 
enligt (Nord & Taesler (1973). Dessa är: 
 

1. Energiutbyte med snöytan 
2. Nedsippring av regn eller smältvatten 
3. Inre tryck från tyngden av ovanliggande snö 
4. Vindens inverkan 
5. Temperaturens och luftfuktighetens variationer inom snötäcket 
6. Energiutbyte med marken 

 
Snö som precis landat på marken, eller ”nysnö”, är ofta porös och väger inte mer än 80kg/m3 

om snöfallet sker under minusgrader. Denna typ av snö brukar beaktas som torr. Blöt nysnö 
kan däremot ha en densitet mellan 100 till 300 kg/m3. På grund av skillnaderna i mättnadsång-
trycket från de nyfallna flingorna avdunstar dess spetsar och större kristaller bildas. Detta gör 
att snötäcket komprimeras och får således en högre densitet.  
 
Äldre snö, eller ”gammal snö” kan klassificeras i fler tillstånd utifrån i vilken grad den blivit 
utsatt för de sex huvudfaktorerna ovan. Vindpackad snö brukar ofta vara torr men mer kompakt 
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och kan ha en densitet mellan 250 till 300 kg/m3. Våt snö eller våt finsnö har som namnen 
antyder en större vattenhalt vilket påverkar snöns densitet till det större och kan variera från 
350 till 650 kg/m3. Snösörja förekommer ofta vid regnfall och plusgrader och kan innehålla upp 
till en fjärdedel fritt vatten. Man beräknar att densiteten varierar mellan 600 och 800 kg/m3. 
 
Snö kan också klassificeras i typ av skare. Skare bildas på snötäckets yta av bland annat vind, 
återfrysning av regn eller i kombination och skapar en hård hinna under ett porösare snölager.  
 
Då vädret skiftar under säsongen och beror tillika på var i landet som snön faller går det inte att 
se snötäcket som ett homogent lager såtillvida all snö inte har fallit på en gång utan snarare 
utgör en blandning av ovan nämnda snötyper. 
 
I rapporten Snötäckets densitet och massa i Sverige  (Nord & Taesler, 1973) uppges att de första 
densitetsmätningarna av snö utförts mellan åren 1909-1925. Det framgår av rapporten att det 
finns fullständiga eller nästan fullständiga densitetsmätningar på ungefär 100 platser runtom i 
landet under denna period. Dessvärre har ca hälften av dessa stationer oförklarbara uppehåll 
mellan mätningarna vilket gör dessa till viss del oanvändbara. Av materialet framgår det inte 
hur provtagningarna har utförts. Mest troligt har en provtagning genomförts med hjälp av en 
cylinder med känd diameter som tryckts genom snötäcket varvid provet sedan blivit vägt. Med 
känd volym utifrån provets höjd samt dess vikt har densiteten beräknats och diarieförts i g/cm3.  
 
Genom att geografiskt dela in densitetsmätningarna sex stycken klimatzoner har författarna 
Margitta Nord och Roger Taesler beräknat densitetens medelvärde under vintersäsongen. De 
registrerade densitetsmätningarna över perioden har plottats och en linjär regressionslinje för 
varje zon har skapats med variabeln (t) angivet i antalet dagar efter den 1 november. Då det 
visar sig att klimatzonerna har snarlika regressionslinjer har ett medelvärde för varje observat-
ionstidpunkt i dessa zoner beräknats och en enhetlig ekvation för hela riket skapats enligt ek-
vation (2) nedan. 
 
 𝑑(𝑡) = 0,7𝑡 + 155 (2) 

 
Där: 
𝑑 = densiteten för en dag, uttryckt i kg/m3 

𝑡 = antal dagar efter 1 november 
 
Vidare har den maximala snölasten undersökts genom att studera de datum då maximalt 
snödjup och maximal densitet inträffat. Som tidigare nämnt brukar det maximala snödjupet och 
den maximala densiteten inträffa ungefär samtidigt för norra delarna av Sverige varvid tidpunk-
ten för maximalt snödjup har använts. I södra Sverige uppnås ofta det maximala snödjupet in-
nan tiden för den maximala densiteten varvid tidpunkten för den sistnämnda faktorn valdes. 
Dessa två zoner undersöktes genom att normalfördela snödjupet och densiteten vid tiden för 
snötäckets maximala densitet med utgångspunkt i de ovan nämnda fallen. I stora drag täcker 
norra området Norrland ned till norra Värmland förutom södra Norrlands kustland och det södra 
området resterande delar av Sverige.  Dess medelvärde och standardavvikelse är beskrivna ne-
dan i  
 
 
Tabell 2.  
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Tabell 2 Snödensitet vid tiden för snötäckets maximimassa 

Område Medelvärde [kg/m3] Standardavvikelse [kg/m3] 
Norra området 224 44 
Södra området 215 71 

 
I rapporten Beräkning och kartering av snölastens grundvärde på mark (Eriksson & Taesler, 
1995) har man återigen kastat ljus på densitetsmätningarna från början av 1900-talet. Detta 
genom att validera tidigare rapport Snötäckets densitet och massa i Sverige (Nord & Taesler, 
1973) mot oberoende snötaxeringsdata från perioden 1978-1994. Resultatet visar att regress-
ionsanalysen stämmer överens med densiteten som uppmätts under åren vid högsta snödjup. 
För att förenkla densitetsberäkningarna konstrueras tre stycken densitetszoner för att efterlikna 
Sveriges grannländer. Dessa densitetszoner har använts vid beräkning av dagens snölastkarta 
och även i detta arbete. 
 

1. Norrland, Dalarna, Värmland och Dalsland 230 kg/m3 
2. Götalands kustland, Gotland och Öland 280 kg/m3 
3. Övriga Sverige   240 kg/m3 
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Var densitetzonernas gränser är dragna rent geografiskt framgår dessvärre inte av rapporten. 
Enligt kompletterande uppgifter från SMHI tillämpas en zonindelning enligt Figur 3.  
 

 
Figur 3. Uppskattad snödensitet vid tid för maximalt snödjup angivet i kilogram per kubikmeter 

2.5 Sannolikhetsteoretisk dimensionering 
Det grundläggande konceptet vid verifiering av konstruktioners bärförmåga är att bärförmågan, 
R, ska vara större än lasteffekten, E. Dessa variabler kan ses som slumpmässiga och kan beskriv 
av en sannolikhetsteoretisk funktion, ofta kallat frekvensfunktion. Enligt (Fahleson & Utsi, 
2009) kan en gränsfunktion, g, definieras av händelsen då lasteffekten är lika stor som bärför-
mågan 
 
 𝑔 = 𝑅 − 𝐸 (3) 

 
där g är en stokastisk (slumpmässig) variabel och sannolikheten att detta gränstillstånd uppnås 
ges av ekvation (4). 
 𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑔 < 0) (4) 
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För varje säkerhetsklass specificerat i EKS 10, se Tabell 1 har maximalt tillåtna värden på ek-
vation (4) bestämts.   
 
Vid en sannolikhetsteoretisk dimensionering bestäms permanenta lasters karakteristiska värde 
enligt (NKB-skrift 55, 1987) oftast som medelvärdet av en normalfördelad fördelningsfunktion. 
Variabla lasters karakteristiska värde definieras enligt (SS-EN 1990, 2002) som 98% -fraktilen 
av fördelningsfunktionen, där den senaste snölastkartan togs fram en gumbelfördelning för snö-
laster i Sverige.  

 
Figur 4. Exempel på en gumbelfördelning där funktionsvärden som överskrids i 2% av alla fall 
är markerat med orange färg. 

Vid bestämning av bärförmågan definieras den karakteristiska materialhållfastheten enligt 
(Mattsson, 2018) som den nedre 5%-fraktilen av en lognormalfördelning enligt Figur 5.  

 
Figur 5. Lognormalfördelning med den nedre 5% är markerad med orange färg. 

För att sedan beräkna brottsannolikheten ställs ekvation (3) upp utifrån ett förutbestämt pro-
blem, som till exempel en momentbelastad balk utsatt för en variabel snölast och en permanent 
last. Lasterna och bärförmågan simuleras med dess fördelningsfunktioner för respektive last 
och för materialets hållfasthet. Beräkningarna av gränsfunktionen görs tillräckligt många 
gånger till dess att ekvation (4) med tillräcklig säkerhet kan bestämmas. 
 

2.6 Den variabla lastens fördelningsfunktion 
För att bestämma den variabla lasten måste en sannolikhetsteoretisk fördelningsfunktion anpas-
sas till den data som tillhandahölls av Boverket baserat på SMHIs mätstationer. Enligt (SS-EN 
1990, 2002) bör en extremvärdesfördelning antas för snölaster. I rapporten har fyra olika typer 
av sannolikhetsteoretiska fördelningar med liknande karaktär använts och utvärderats.  
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2.6.1 Gumbelfördelningen 
Den generella extremvärdesfördelningen av typ I, även känd som Gumbelfördelningen är en 
fördelningsfunktion som är anpassad för att modellera extremvärden för naturfenomen, så som 
maximala vattenståndet i en flod enligt Gumbel (1954). Gumbelfördelningen har enligt Bover-
ket använts i dagens befintliga snölastkarta, vilket har medfört att fördelningen har använts även 
i denna undersökning.  
 
Gumbelfördelningen beskrivs av två parametrar, lägesparametern 𝜇 och skalparametern, 𝜎. I 
Figur 6 illustreras gumbelfördelningen som har anpassats utifrån en miljon stokastiska heltal. 
Alla nedanstående fördelningar har genererats av samma stokastiska heltal, endast i syfte att 
illustrera hur fördelningsfunktionerna ser ut utan att själv bestämma de ingående parametrarna. 
 

 
Figur 6. Illustration av gumbelfördelningen. 

2.6.2 Lognormalfördelningen 
Lognormalfördelningen är en kontinuerlig sannolikhetsteoretisk fördelning vars stokatiska va-
riabel 𝑥 är lognormalfördelad när 𝑙𝑜𝑔(𝑥) är normalfördelad. Lognormalfördelningen är till-
lämpbar när resultatet bara kan vara positivt, såsom för en snölast. Lognormalfördelningen är 
likt gumbelfördelningen beroende av två parametrar, 𝜇, och 𝜎. Dessa två parametrar är dock 
inte läges- och skalparametrar för lognormalfördelade variabler, 𝑥, (likt gumbel). Parametrarna 
är istället läges- och skalparametrar för den normalfördelade fördelningens logaritm, lon(𝑥). I 
Figur 7 illustreras den lognormala fördelningen som är genererad av en miljon stokastiska hel-
tal. 

 
Figur 7. Illustration av den lognormala fördelningen. 
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2.6.3 Weibullfördelningen 
Weibullfördelningen är uppkallad av den svenske matematikern Waloddi Weibull där fördel-
ningen framförallt har använts för att beskriva materials bärförmåga (Weibull, 1939). Weibull-
fördelningen har även använts för att förutspå andra meteorologiska fenomen, så som vindhas-
tigheter (Swiss energy, u.å). Eftersom vindlaster är en klimatologisk last ansågs den intressant 
att undersöka i detta arbete. Fördelningen, liksom gumbel tillhör familjen med extremvärdes-
fördelningar, samma som gumbelfördelningen men är av typ III. Weibullfördelningen är också 
beroende av två parametrar, skalparametern, 𝜎 och formparametern, 𝑘. Nedanstående figur är, 
likt ovan genererad av en miljon stokastiska heltal. 

 
Figur 8. Illustration av en weibullfördelning 

2.6.4 Generella extremvärdesfördelningen 
Den generella extremvärdesfördelningen (GEV) är en kombination av extremvärdesfördelning 
av typ I, II och III och beskrivs av tre parametrar, formparametern 𝑘, skalparametern 𝜎 och 
lägesparametern 𝜇. Om 𝑘 = 0 antar den generella extremvärdesfördelningen en gumbelfördel-
ning och om 𝑘 > 0 antar fördelningen en weibullfördelning. Om 𝑘 < 0 kallas extremvärdes-
fördelningen Fréchet, eller den inverterade weibullfördelningen (IW). Denna fördelning har i 
till exempel (Akgül, Şenoğlu, & Arslan, 2016) visat sig passa bättre när vindhastigheter har 
modellerats än den mer traditionella weibullfördelningen. Figur 9 illustrerar de tre olika typerna 
som den generella extremvärdesfärdelningen kan anta.  
 

 
Figur 9. GEV med olika värden på k. 
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Alla fördelningar illustreras i Figur 10, med undantag för GEV typ I och typ III eftersom dessa 
är de samma som gumbel- respektive weibullfördelningen. 

 
Figur 10. Illustration av olika fördelningsfunktioner genererade av en miljon slumpvalda hel-
tal. 

2.7 Tidigare utvärdering av sannolikhetsteoretiska fördelningar 
Dessa fyra fördelningsfunktioner är vanligt förekommande i rapporter där liknande studier har 
gjorts. I rapporten Snow hazard estimation and mapping for a province in northeast China  
(Mo, 2014) undersöktes tre av fyra ovanstående fördelningsfunktioner; lognormal, gumbel och 
GEV. Av de 83 stationerna med data från 1983 till och med 2010 ansågs det, baserat på Akaike 
information criterion (AIC), som inbördes jämför fördelningsfunktionerna för varje station att 
den lognormala fördelningsfunktionen passade bäst i 49% av fallen. Gumbelfördelningen val-
des 33% av stationerna och GEV 18%, där AIC definieras enligt ekvation (5). 
 
 𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2ln (𝐿)    (5) 

 
Där 𝑘 är antalet parametrar som beskriver fördelningsfunktionen och 𝐿 är det maximala värdet 
för sannolikhetsfunktionen. Den funktion som ger det lägsta AIC-värde vid varje station anses 
ge den bästa inbördes anpassningen. Vad som är tydligt med AIC är att fördelningsfunktioner 
som beskrivs av flera parametrar, till exempel GEV som beskrivs av tre parametrar blir miss-
gynnade. Anledningen till att fördelningsfunktioner som beskrivs av fler parametrar blir miss-
gynnade är på grund av att de tenderar att överanpassa funktionen till dataunderlaget. Det är 
lätt att tänka sig att en funktion som ger den bästa anpassningen av data är den bästa funktionen, 
men sådana anpassningar kan enkelt missa helhetsbilden. AIC ger heller ingen uppfattning hur 
bra fördelningen passar dataunderlaget utan bara vilken fördelning som inbördes passar bäst. 
 
I studien Analysis of extreme ground snow loads for Canada using snow depth records (Hong 
& Ye, 2014) gjordes en liknande undersökning där två fördelningsfunktioner undersöktes, 
Gumbel och GEV för 549 stationer i Kanada. Akaike information criterion beräknades även 
här för varje station där det visade sig att Gumbelfördelningen passade bäst i 72% av fallen, 
jämfört med GEV. 
 
I ytterligare en studie av Aydin & Ishik (2015) studerades snödjup vid på turkiska höglandet i 
närområdet av Bitlis. Tre fördelningsfunktioner undersöktes, Gumbel, Weibull och lognormal. 
För att utvärdera vilken av fördelningarna som ansågs passa dataunderlaget bäst användes tek-
niken Probability Plot Correlation Coefficient (PPCC), ett sannolikhetsdiagram med korrelat-
ionskoefficient översatt till svenska. Denna teknik beskrivs enligt (NIST/SEMATECH, 2013) 
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för en serie av värden på formparametern beräknas korrelationskoefficienten för sannolikhet-
diagrammet associerat med ett givet värde på formparametern. Korrelationskoefficienterna 
plottas mot deras motsvarande formparametrar och den maximala korrelationskoefficienten 
motsvarar det optimala värdet av formparametern.  
 
Trots att PPCC >0,95 för alla fördelningar som testades i studien ansågs det enligt (Aydin & 
Ishik, 2015) att Weibullfördelningen passade bäst då den gav ett PPCC=0,98.  
 

2.8 Uppskattning av parametrar 
För att beräkna 50-årslasten med ovanstående fördelningar måste fördelningsfunktionernas pa-
rametrar vara kända. Detta är tyvärr inte lika enkelt som för en normalfördelning, där en stan-
dardavvikelse och ett medelvärde beskriver fördelningen. Med en process som kallas maximal 
sannolikhetsbedömning (Maximum likelihood estimation, MLE) går det att uppskatta paramet-
rar som beskriver en redan känd fördelning, givet att det finns ingångsdata.  
 
Enligt (NIST/SEMATECH, 2013) fungerar MLE genom att den totala sannolikheten av samt-
liga observerade data i underlaget beräknas. För att göra detta antas det att varje datapunkt är 
oberoende av varandra, vilket även är ett rimligt antagande då snödjupsdata som har använts är 
årsvisa och inte har ackumulerats över flera år. Genom detta antagande kan likelihoodfunkt-
ionen, som är en funktion av fördelningens parametrar optimeras. ML-skattningen av paramet-
rarna är de paramervärden där gradienten (vektorn som innehåller varje parameters derivata) är 
noll. Detta är ett lokalt optimum, men för många fördelningar kan man visa att ett lokalt opti-
mum även är globalt, men ML kan också fastna i lokala optimum. 
 
Det finns givetvis fler metoder som parameteruppskattning kan genomföras på, där olika me-
toder kan ge olika svar. Fördelen med MLE är att det är en väldigt generell teori som går att 
tillämpa där sannolikheten går att uttrycka som en funktion. Detta ligger även utanför ramen av  
arbetet att undersöka vilken metod som passar bäst. Istället har ett antagande om att de olika 
metoderna kommer att ge resultat som är relativt lika varandra.  
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2.9 Tester för att utvärdera anpassning av fördelningsfunktioner.  
För att utvärdera vilken av fördelningarna som passade underlaget bäst vid varje station tilläm-
pades två hypotestest, Anderson-Darling- och Lilliefors-test. Testen bygger på att man försöker 
motbevisa ett specifikt krav om en population baserat på provdata. Enligt NIST/SEMATECH 
(2013) är Anderson-Darling- och Lilliefors-testet en modifiering av ett annat test vid namn 
Kolmogrov-Smirnov. Skillnaden på ett KS-test och AD/Lilliefors-test är att KS-testet kräver 
att ingående parametrar är kända och inte skattade från underlaget, vilket dem inte är när de 
bestäms med MLE.  
 
Genom att förkasta en hypotes innebär det att man drar slutsatsen att det uppställda testet är 
falskt. Men att acceptera hypotesen innebär inte att testet är sant, utan bara att man inte har 
tillräckligt med bevis för att förkasta det. Ett hypotestest förkastas på en viss signifikansnivå, 
vilket innebär att man förkastar ett test som faktiskt inte borde förkastas med en signifikansnivå, 
till exempel 5%. 
 

2.10 Interpolering 
Snölastens grundvärde på mark (𝑠 ) anges i regel i enheten kN/m2 vilket innebär att det upp-
skattade 50-årssnödjupet (𝑆 ) [m] multipliceras med den antagna snödensiteten (𝜌) [kg/m3] och 
omvandlas till kilonewton med antagandet att 1 kg motsvarar 9,82 N. Se ekvation (6) nedan.  
 
 

𝑠 =
𝑆 ∗ 𝜌 ∗ 9,82

1 000
  [𝑘𝑁/𝑚 ] (6) 

 
Det finns flertalet metoder för att knyta samman mätpunkter till en representativ yta. Beroende 
på antalet eller vilken typ av mätdata som skall representeras kan vissa metoder vara mer lämp-
liga än andra. De vanligaste metoderna kan de flesta GIS-program hantera på ett visuellt och 
interaktivt sätt.  
 
För att uppskatta ett värde på en punkt i ett område låter man de närliggande mätpunkterna ha 
en större inverkan på interpolationsresultatet än mätpunkter långt ifrån. De flesta metoder an-
vänder sig av någon typ av viktning där värdet avtar ju längre bort mätpunkterna befinner sig, 
allt enligt Toblers lag, eller geografins första lag.  
 
”Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things” 
(Tobler, 1970) 
 

2.11 IDW  
Inverse distance weighting (IDW) är en av många spatiala interpolationsmetoder. För varje 
punkt i rummet beräknas det interpolerade värdet enligt ekvation (7). En viktningsparameter 
(𝜆) skapas beroende på avståndet till en närliggande punkt som sedan multipliceras med punk-
tens värde (𝑧). Detta görs för omkringliggande punkter varvid summan av dessa bildar det in-
terpolerade värdet för punkten Q.  
 
 

�̂�(𝑄) = 𝜆 (𝑧 ) (7) 
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Figur 11. Spatial interpolering med hjälp av IDW och tre kända punkter med respektive vikt-
ningsparameter (𝜆 ) och avstånd (𝑑 ) för att bestämma värdet i punkten Q 

 
Viktningsparametern (𝜆) för varje punkt bestäms av ekvation (8) nedan där (𝑑) är avståndet till 
interpoleringspunkten. Punkternas inverkan kan varieras med hjälp av potensen (𝑝). En högre 
potens ger upphov till större påverkan av närliggande punkter varvid en lägre potens viktar 
punkterna mer likartat och skapar en ”mjukare” yta. Notera att summan av alla viktningspara-
metrar för en punkt blir 1 som en konsekvens av definitionen av 𝜆. (Johnston, Ver Hoef, 
Krivoruchko, & Lucas, 2001) 
 
 

𝜆 = 𝑑 / 𝑑  (8) 

   
 

2.12 Ordinär kriging 
Interpoleringsmetoden kriging använder sig av, likt IDW, viktning av områdets mätvärden. Till 
skillnad från IDW tar metoden hänsyn till statistiska samband mellan mätpunkterna för att be-
räkna viktningsparametrarna. Med avseende på detta brukar spatiala interpolationsmetoder de-
las in i två huvudgrupper, deterministisk interpolationsmetod (deterministic interpolation 
method), IDW mfl. och geostatisk interpolationsmetodmetod (geostatical interpolation 
method), kriging mfl. Metoden ger därmed ytterligare ett verktyg att utvärdera interpolationens 
utfall.  
 
Det går att angripa kriging genom flera olika tillvägagångssätt. Inom meterologin används flera 
sätt men i detta arbete har endast ordinär kriging använts då det är enklare och mer generellt. 
Ordinär kriging i kombination med indikator kriging har bland annat använts i det europeska 
sammarbetsprojektet ENSEMBLES för att beräkna sannolikheten för att en viss regnmängd 
skall uppstå. (Sluiter, 2009). Ordinär kriging kan också kombineras med annan mätdata, så 
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kallad co-kriging. Denna metod har används i studien Snow hazard estimation and mapping for 
a province in northeast China (Mo, 2014) där snödensiteten som en funktion av meter över 
havet kombinerats med snödjupsmätningar.  
  
2.12.1 Semivariogram 
För att beskriva förhållandet mellan mätvärdenas separationsavstånd (ℎ) och värde beräknas 
semivariansen hjälp av med ekvation (9) för varje punkt (𝑠 ) från en referenspunkt. Dessa vär-
den plottas sedan mot avståndet (ℎ) på ett så kallat semivarogram, se  Figur 12 (Oliver & 
Webster, 2007) 
 
 

𝛾(ℎ) =
1

2𝑛
{𝑧(𝑠 ) − 𝑧(𝑠 + ℎ)}  (9) 

 
Med hjälp av de plottade värdena anpassas sedan en funktion, ett modellvariogram till punk-
terna. De vanligaste funktionerna är av sfärisk, exponentiell eller gaussisk art. Av geografins 
första lag är närliggande punkter mer relaterade till varandra än dem som ligger längre bort, 
vilket också bör reflekteras i semivariogrammet där kortare avstånd innebär en lägre semivari-
ans. Vid ett visst avstånd kommer punkternas värde att vara statistiskt oberoende av varandra 
vilket resulterar i att modellvariogrammet planar ut och beskriver den genomsnittliga variansen. 
Detta betecknas som modellvariogrammets ”range”.  
 

 
Figur 12. Bild över ett semivariogram med uppskattat modellvarigram (heldragen linje) mot 
beräknade varianser plottade med avseende på avståndet h (svarta punkter). 

 
Nedan beräknas samma exempel som ovan med hjälp av ordinär kriging. Med ett tidigare be-
stämt modellvariogram avläses semivariansen utifrån avstånden mellan punkterna (𝑑 ). Med 
fyra ekvationer kan de tre obestämda variablerna (𝑤 , 𝑤 , 𝑤 ) bestämmas där 𝜆 är en mjuk 
parameter. (Hedman & Koukkanen, 2003) 
 
 𝑤 𝑆(𝑑 ) + 𝑤 𝑆(𝑑 ) + 𝑤 𝑆(𝑑 ) + 𝜆 = 𝑆(𝑑 ) (10) 



 18

 
 𝑤 𝑆(𝑑 ) + 𝑤 𝑆(𝑑 ) + 𝑤 𝑆(𝑑 ) + 𝜆 = 𝑆(𝑑 ) (11) 

 
 𝑤 𝑆(𝑑 ) + 𝑤 𝑆(𝑑 ) + 𝑤 𝑆(𝑑 ) + 𝜆 = 𝑆(𝑑 ) (12) 

 
 𝑤 + 𝑤 + 𝑤 = 1 (13) 

 

 
Figur 13. Beräkning av de viktade värdet till punkten Q.  

 
Värdet för punkten Q beräknas sedan genom att summera och multiplicera punkternas värde 
med de framräknade vikterna enligt ekvation (14). 
 
 

�̂�(𝑄) = 𝑤 (𝑧 ) (14) 
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2.13 Urval av punkter och begränsningsradie 
För att få en god interpolering krävs vissa beslut av användaren. Bland annat genom att låta 
interpolationen ske mer lokalt med få omkringliggande punkter, eller globalt där alla punkter 
tas i beaktning. För att begränsa inverkan av punkter med ett långt avstånd från interpolations-
punkten kan en fixerad radie anges där punkter utanför radien exkluderas i beräkningen. En 
annan metod är att begränsa antalet punkter till ett visst antal närliggande. Båda metoderna går 
givetvis att kombinera. Den begränsande cirkeln kan även delas in i tårtbitar där det minimala 
eller maximala antalet punkter som beaktas i varje tårtbit bestäms.  
 

 
Figur 14. Val av punkter för en interpole-
ringspunkt. Blå punkter ignoreras och gröna 
punkter influerar mindre än de röda. Här har 
det maximala antalet punkter begränsats till 
10 st, varvid begränsningsradien ej fyller nå-
gon funktion 

 
Figur 15. Det minimala antalet beräknings-
punkter bestämts till två stycken per fjärdedel 
och begränsningsradien begränsar antalet 
maximala punkter. Den andra kvartilen inne-
håller endast en punkt och därmed har den 
närmsta punkten utanför begränsningsradien 
(mörkgrön) använts för att uppnå kriteriet på 
minst två stycken punkter per fjärdedel.  

 
I bilderna ovan har en IDW-beräkning utförts med hjälp av datorprogrammet ArcGis. Med fler 
punkter blir resultatet tillsynes mer utjämnat med mjukare övergångar, vilket visas i bilden till 
höger. IDW är en exakt metod där mätvärdena endast kan förekomma i de faktiska punkterna 
(Johnston, Ver Hoef, Krivoruchko, & Lucas, 2001). Detta innebär att ytan kan få en uppstick-
ande topp eller dal om ytan är förhållandevis låg eller hög omkring mätpunkten beroende på 
ovan nämnda faktorer inklusive värdet på potensen (𝑝). Samma urvalsprocess sker med ordinär 
kriging. 
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2.14 Korsvalidering 
Genom att använda sig av korsvalidering kan den mest representativa potensen (𝑝) för IDW 
bestämmas. Verktyget tar hänsyn till samtliga punkter på området varvid en punkt tas bort och 
funktionen optimerar potensen för att bäst beskriva den borttagna punktens faktiska värde på 
ytan. Detta görs för samtliga punkter och sammanvägs till det mest lämpliga potensvärdet. 
(Sluiter, 2009) 
 
Som en följd av beräkningen kan korsvalideringen också ge en fingervisning hur god interpo-
leringen är och gör det även möjligt att utvärdera interpolationsmetoder mot varandra. Kvadra-
troten ur medelkvadratavvikelsen (Root-Mean-Square-Error, RMSE) är ett värde som anger 
huruvida väl interpoleringen kan uppskatta de faktiska mätvärdena.  Genom att beräkna skill-
naden av det uppskattade värdet (�̂�) mot det faktiska värdet i mätpunkten (𝑧) för alla mätpunkter 
(n) enligt ekvation (15). Ett värde nära noll är att föredra eftersom det skulle påvisa att interpo-
lationen är så pass väl utformad att den vid en mätpunkts bortfall ändå skulle ge ett gott inter-
polerat resultat vid just den punkten.  
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
∑ �̂�(𝑄 ) − 𝑧(𝑄 )

𝑛
 (15) 
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3 Metod 
För att bestämma 50-årssnödjupet för de drygt 1400 mätstationer skapades ett script i Matlab 
bifogat i bilaga A. Med skriptet beräknades snödjupet för de fyra specificerade statistiska för-
delningarna. Dessutom sorterades vilka stationer som används vid kartframställningen genom 
att förkasta vissa stationer baserat på resultatet av Andersson-Darling- och Lilliefors-testet.  
 
Maximalt antal år av snödjupsdata som var tillgänglig i undersökningen var från 1961 till 2015, 
vilket motsvarade 54 år. Eftersom vissa stationer har tillkommit eller försvunnit under dessa år 
har ett inledande argument satts upp för vilka stationer som användesi undersökningen. Enligt 
Södling (2018) är det önskvärt att ha minst 35 värden vid en undersökning likt denna, därmed 
har alla stationer som har färre än 35 mätvärden (behöver ej vara sammanhängande) sorterats 
bort.  

3.1 Fördelningsfunktionerna i Matlab 
Nedan följer en beskrivning av hur Matlabs inbyggda fördelningsfunktioner fungerar, samt hur 
Matlab användes för att beräkna snödjupet vid 98%-fraktilen, det vill säga för det snödjup som 
i genomsnitt återkommer en gång per 50 år.  
3.1.1 Gumbelfördelningen 
Gumbelfördelningens kumulativa fördelningsfunktion beskrivs enligt (Gumbel, 1954) i ekvat-
ion (16) 
 𝐹(𝑥; 𝜇, 𝜎) = 𝑒

( )/
 (16) 

   
Där 𝜇 och 𝜎 är skattade från dataunderlaget för varje mätstation med maximum likelihood esti-
mation. Detta gjordes med hjälp av matlabs inbyggda funktion evfit, vilket står för extreme 
value fit som bestämmer 𝜇 och 𝜎. Funktionen är inbyggd i matlab för att bestämma extrema 
minimumvärden, då svansen av fördelningen är skev mot vänster. Eftersom det är intressant att 
veta det extrema maximala värdet, när svansen är skev mot höger sätts ett minustecken framför 
indata till funktionen. Detta roterade funktionen runt y-axeln och simulerade ett maximum istäl-
let för ett minimum.  
 
För att sedan beräkna snödjupet som statistiskt sätt återkommer i genomsnitt en gång på 50 år 
beräknades inversen av den kumulativa fördelningsfunktionen vid 𝑥 = 0,98 med de skattade 
parametrarna från evfit. Även denna operationen gjordes via Matlabs inbyggda funktion evinv.  
 
3.1.2 Lognormal 
Den lognormal kumulativa fördelningsfunktionen beskrivs enligt (NIST/SEMATECH, 2013) i 
ekvation (17) 
 𝐹(𝑥; 𝜎) = Φ

( )
    𝑥 ≥; 𝜎 > 0    (17) 

   
Där Φ är den kumulativa fördelningsfunktionen för den normalfördelningen enligt ekvation 
(18) 
 

𝐹(𝑥) = ∫
⁄

√
    (18) 

Likt för gumbelfördelningen bestämdes den lognormala kumulativa fördelningsfunktionens pa-
rametrar med Matlabs inbyggda funktion lognfit. Funktionen bestämde 𝜇 och 𝜎 med maximum 
likelihood estimation, varefter inversen av ekvation (17) kan beräknas med den inbyggda funkt-
ionen i matlab logninv med 𝑥 = 0,98.  
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3.1.3 Weibull 
Den kumulativa fördelningsfunktionen för weibullfördelningen beskrevs enligt 
(NIST/SEMATECH, 2013) i ekvation (19) 
 𝐹(𝑥; 𝜎, 𝑘) = 1 − 𝑒 ( )⁄    𝑥 ≥ 0    (19) 

Likt fördelningarna ovan anpassades snödjupsdata med matlabs inbyggda anpassningsfunktion 
för en weibullfördelning vid namn wblfit. Parametrarna 𝜎 och 𝑘 som är skal- respektive form-
parametrar bestämdes med samma metod (MLE). Parametrarna användes sedan för att be-
stämma 50-årssnödjupet med matlabfunktionen wblinv, som beräknar inversen av ekvation (19) 
för 𝑥 = 0,98. 
 
3.1.4 GEV 
Som tidigare redogjorts kan den generella extremvärdesfördelningen anta tre olika funktioner, 
weibull, gumbel och fréchet, vilket också innebär tre kumulativa fördelningsfunktioner. Detta 
medför att fördelningen kan anta värden likt de som redan har beräknats med tidigare beskrivna 
fördelningar, dock väldigt sällan exakt samma eftersom k-parametern ändrar resultatet något. I 
ekvation (20) beskrivs weibull och fréchet av den övre ekvationen och gumbel av den undre. 
 

𝐹(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝑘) = 𝑒 ( ( ) )⁄
⁄

   𝑘 ≠ 0 

𝑒
( )⁄

               𝑘 = 0
  

    
(20) 

Matlab bestämmer de tre ingående parametrarna med den inbyggda funktionen gevfit. Slutligen 
beräknades inversen av den kumulativa fördelningsfunktionen med matlabfunktionen gevinv 
för att bestämma snödjupet där 𝑥 = 0,98. 
 

3.2 Utvärdering av fördelningarnas anpassning 
Att grafiskt bedöma vilken av ovanstående fördelningar som passar snödjupsmätningarna bäst 
är ingen lätt uppgift vilket blir tydligt när man beaktar Figur 16. Därför har två tester använts 
för att utvärdera vilken funktion som passar data bäst.  

 
Figur 16. Normaliserade snödjupsmätningar från Skurup med ovan beskrivna fördelningar 
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3.2.1 Anderson-Darling 
Enligt (NIST/SEMATECH, 2013) definieras AD-testet som: 
H0 data följer den specificerade fördelningen 
Ha data följer inte den specificerad fördelningen 
Testvariabel för Anderson-Darling definieras som: 
 
 𝐴 = −𝑁 − 𝑆 (21) 

Där: 
 

𝑆 =
2𝑖 − 1

𝑁
[ln𝐹(𝑌 ) + ln 1 − 𝐹(𝑌 ) ] (22) 

 
I (22) är 𝐹 är den kumulativa fördelningsfunktionen för den specificerade funktionen och där 
𝑌  är den sorterade data från första till sista punkt. Hypotesen förkastades vid en viss signifi-
kansnivå som för detta projekt bestämds till 0,05. Om resultatet av ekvation (21) är större än 
ett visst tabulerat värde som är beroende av vilken fördelning testet görs mot och vilken signi-
fikansnivå som valts förkastas H0. Den inbyggda matlabfunktionen adtest med specificerad 
signifikansnivå och vilken typ av fördelning beräknar ekvation (21) och jämför resultatet med 
en tabell för motsvarande fördelning. 
 
3.2.2 Lilliefors 
Lilliefors-testet bygger på samma hypotes att: 
H0 data följer den specificerade fördelningen 
Ha data följer inte den specificerad fördelningen 
Enligt (MathWorks, u.å.) definieras testvariabeln för Lilliefors-testet enligt ekvation (23) 
 

𝐷∗ = max 𝐹(𝑥) − 𝐺(𝑥)  (23) 

Där 𝐹(𝑥) är den empiriska kumulativa fördelningsfunktionen av snödjupsmätningarna och 
𝐺(𝑥) är den kumulativa fördelningsfunktionen av den hypotetiska distributionen. 
 
Likt som för AD-testet används den inbyggda matlabfunktionen lillietest med en specificerad 
signifikansnivå och vilken typ av fördelning testet ska jämföra.  
 
3.2.3 Akaike information criterion 
För att försöka avgöra vilken av fördelningarna som inbördes passar bäst på dataunderlaget 
beräknades Akaike information criterion (AIC) för de stationer som har 35 eller fler mätpunk-
ter. Detta gjordes för alla fyra fördelningar och den fördelning som hade lägst AIC-värde anågs 
vara den fördelning som passde bäst. AIC beräknades med den inbyggda matlabfunktion aicbic 
som beskrivs av ekvation (5).  
 
Sedan beräknades den procentuella andelen av hur många av respektive fördelning som enligt 
AIC passade bäst. För gumbelfördelningen hade detta varit antal av AIC som anser att Gum-
belfördelningen passar bäst (𝐴𝐼𝐶 ) dividerat på totala antalet 𝐴𝐼𝐶 . 
 
3.2.4 Användning av tester 
Som tidigare nämnt sorterades alla stationer som har färre än 35 snödjupsmätningar bort. Ovan 
beskrivna tester användes sedan för att dels bestämma vilken av fördelningarna som passade 
bäst och dels för att ytterligare sortera bort data.  
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Scriptet i Bilaga A skapar en matris för varje fördelningsfunktion med x- och y-koordinater för 
stationerna i kolumn ett och två. I kolumn tre sparades 50-årssnödjupet för varje fördelnings-
funktionen när varken Anderson-Darling- eller Lilliefors-testet förkastar H0.  
 

3.3 Framställning av kartor 
För att framställa en rikstäckande snölastkarta användes datorprogrammet ArcMap, huvudkom-
ponenten i ArcGis från ESRI vilket finns tillgängligt i datorlaborationssalarna för studenter vid 
LTU. Mätstationernas geografiska position projicerades på en sverigekarta genom att transfor-
mera angivna xy-koordinater från RT90 2,5 gon V till koordinatsystemet SWEREF99 TM till-
sammans med de beräknade 50-årssnödjupen som Z-värde utan höjdsystem. Därefter tilldela-
des varje mätstation en snödensitet utifrån de tre densitetszonerna beskrivet i kapitel 2.4. När 
densiteten bestämts för varje station beräknades sedan snölasten med hjälp av ekvation (6) för 
varje mätstation.  
 
För att skapa en sammanhängande snölastkarta för varje fördelning användes interpolerings-
metoderna IDW och ordinär kriging med hjälp av samma program, enligt de teorier som redo-
visat i avsnitt 2.11 och 2.12. Detta resulterar i två kartor per statistisk fördelning, det vill säga 
totalt åtta stycken kartor.  
 
Slutligen delades snölastvärdena in i intervall enligt Figur 17 nedan för att enkelt jämföras med 
dagens snölastkarta. 
 

 
Figur 17. Indelning av snölastzoner [kN/m2] 

3.3.1 IDW 
Interpoleringen genomfördes via en begränsningscirkel uppdelad med en horisontell och verti-
kal linje som är vriden 45° med en begränsning till minst två stycken och maximalt tolv stycken 
punkter med snödjupsdata per del. Begränsningscirkelns diameter bestämdes till 200 km för att 
sålla ut punkter som influerar väldigt lite vid interpoleringen. Detta förutsatt att minimikravet 
på två stycken punkter per del inte uppfylls. Totalt kan därmed en interpoleringspunkt innehålla 
minst åtta stycken punkter och maximalt 48 st. Potensen (p) beräknas sedan med hjälp av kor-
svalidering.    
 
3.3.2 Ordinär kriging 
Semivariansen för varje fördelning beräknades och ett modellvariogram anpassades mot punk-
terna. Modellvariogrammet låg sedan till grund för att bestämma viktningen av punkterna mot 
en interpoleringspunkt. Likt IDW-interpoleringen begränsades urvalet på samma sätt som be-
skrivet i avsnitt 3.3.1 ovan.  
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Figur 18. Urval av punkter för en interpolationspunkt med hjälp av ordinär kriging. På bilden 
syns begränsningscirkeln och dess uppdelning. Punkternas influens (vikt) är redovisad till hö-
ger om bilden där punkturvalet i detta fall begränsas av begränsningscirkeln.  

 
3.3.3 Snölastkarta med hjälp av registrerade 50-årssnödjup.  
Då vissa stationer har registrerat snödjup oavbrutet eller med korta uppehåll under perioden 
1961-2015 skapades en snölastkarta med det maximala snödjupet under perioden för varje stat-
ion med registreringar längre än 50 år. Teoretiskt bör kartan vara lik de kartor som utformats 
med hjälp av statistiska fördelningar och ett uppskattat 50-årssnödjup. Interpoleringen sker med 
hjälp av IDW och korsvalidering för att bestämma potensen (p).  
 
3.3.4 Analys av snölastkartor – Cut-Fill 
För att enkelt analysera de producerade snölastkartorna mot dagens snölastkarta, Figur 2, kan 
lastområdena jämföras med varandra. Antingen fås samma resultat, eller så över- eller un-
derskattas snölasterna. Genom att använda den inbyggda funktionen Cut Fill  i ArcMap beräk-
nades skillnaden i varje interpoleringspunkt (𝑍 ö )  mot snölastkartans värde (𝑍 ) och klas-
sificeras. Vid ett negativt värde på ∆𝑍 har den producerade snölastkartan överskattat snölasterna 
mot den gällande snökartan och vice versa.  
 

∆𝑍 = 𝑍 ö − 𝑍  
∆𝑍 < 0 → Ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

  ∆𝑍 = 0 → 𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
  ∆𝑍 > 0 → 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
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I analysen tilldelades mätpunkterna och interpolationspunkterna värdet på den närmsta snö-
lastindelningen beskrivet i Figur 17 och inte punkternas egentliga värde. Detta för att vara kon-
sekvent och lättare jämföra resultatet mot dagens snölastkarta.  

3.4 Brottsannolikhet med bestämd variationskoefficient 
För att simulera ekvation (3) måste bärförmågan och lasteffekten på något sätt beskrivas. Detta 
är mycket komplicerat eftersom så många parametrar kan variera, till exempel längder, materi-
alklasser, parametrar som beskriver vissa fenomen (buckling, knäckning och vippning) samt 
hur lasten angriper elementet som undersöks (tvärkraft, normalkraft och moment). Därav måste 
avgränsningar göras.  
 
Avgränsningarna har gjorts till att endast simulera en permanent och en variabel last. Den per-
manenta lasten beskrevs av en normalfördelning med en variationskoefficient på 5%, den va-
riabla lasten beskrevs av en gumbelfördelning med en variationskoefficient på 40%. Bärför-
mågan beskrevs av en lognormalfördelning med en variationskoefficient på 15% (NKB-skrift 
55, 1987). 
 
Variationskoefficienten beskriver hur fördelningsfunktionen kommer att se ut genom att för-
hållandet mellan till exempel medelvärdet och standardavvikelsen hålls konstant. För den per-
manenta lasten som beskrivs av en normalfördelning med en variationskoefficienten 5% inne-
bär detta att om medelvärdet ökar med 20% kommer standardavvikelsen öka med 20 procent 
också. Principen för hur variationskoefficienten för gumbel- respektive lognormalfördel-
ningen den samma, men hur parametrarna som beskriver fördelningarna förhåller sig är an-
norlunda. 
 
För att simulera brottsannolikheten ställdes därmed ett exempel upp. En fritt upplagd träbalk 
av konstruktionsvirke med en längd, 𝐿 = 10 𝑚 och en jämt utbredd dimensionerande last, 𝑄 =
10 𝑘𝑁/𝑚. Balken antogs vara stagad mot vippning för att förenkla beräkningsgången.  

 
Figur 19. Illustration över simuleringsfallet 

Den dimensionerande lasten, 𝑄  beskrivs i detta fallet av två funktioner som i sin tur beskriver 
den variabla lasten 𝑓(𝑄) och den permanenta lasten 𝑓(𝐺). Dessa funktioner varierade mängden 
permanent, respektive variabel last med steg på 0,25 kN/m men höll alltid den dimensionerande 
lasten 𝑄 = 10. Detta innebar att det första simuleringsfallet kommer 𝑄 = 𝑓(𝐺) och i det sista 
kommer 𝑄 = 𝑓(𝑄). Hur dessa funktioner faktiskt beskrivs redovisas i avsnitt 3.4.2.  
 
Bärförmågan för den tio meter långa balken beskrevs av funktionen 𝑓(𝑓), som beskriver materi-
alets hållfasthet multiplicerat med böjmotståndet, 𝑊 för en momentutsatt balk. Böjmotståndet 
för simuleringfallet är konstant eftersom det antogs att tvärsnittsparametrarna, höjden och bred-
den av tvärsnittet inte varierar något nämnvärt. Hur funktionen som beskriver materialets håll-
fasthet och hur 𝑊 bestämdes redovisas i avsnitt 3.4.1.  
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Ekvation (3) simulerades sedan 50 miljoner gånger för en momentbelastad balk enligt ekvation 
(24) där det antas att balken har gått till brott om resultatet av att (24) är mindre än noll. 
  
 

𝑤 ∗ 𝑓(𝑓) ö −
𝑓(𝑄)𝐿

8
−

𝑓(𝐺)𝐿

8
 ≥ 0 (24) 

 
Ekvation (24) simulerades utifrån två utgångspunkter; 𝑅 = 𝐸 och att 𝑅 < 𝐸. När lasteffekten 
var lika stor som bärförmågan bör brottsannolikheten vara lik den i Tabell 1, detta kan jämföras 
med att 𝑓(𝑄) + 𝑓(𝐺) = 𝑄 . I det fall där 𝑅 < 𝐸 kan lasteffekten beskrivas av 𝑓(𝑄) + 𝑓(𝐺) >
𝑄 .  
 
För att beräkna brottsannolikheten när 𝑅 < 𝐸 ökades den karakteristiska variabla lasten med 
0,25 kN/m, samtidigt som den permanenta lasten behölls. Detta resulterade i att balken dimens-
ionerades för en last, 𝑄  men i verkligheten utsätts för en last > 𝑄 . 
 
3.4.1 Fördelningsfunktion för materialets hållfasthet 𝑓(𝑓) 
Under förutsättningen att 𝑅 = 𝐸, alltså att bärförmågan är lika stor som lasteffekten kan böj-
motståndet, 𝑊 beräknas med hjälp av ekvation (25)-(27) samt förutsättningarna specificerade 
i början av kapitlet. 
 
Det maximala momentet som balken utsätts för bestämdes enligt ekvation (25). 
 

𝑀 =
𝑄 𝐿

8
 [𝑘𝑁𝑚] (25) 

Balken antogs vara av trä med en karakteristisk böjhållfasthet, 𝑓 = 24 𝑀𝑃𝑎. Momentbärför-
mågan beräknades enligt Isaksson & Mårtensson (2010) enligt ekvation (26) 
 
 𝑀 = 𝑓 𝑊 [𝑘𝑁𝑚] (26) 

 
Där 𝑊 är böjmotståndet och den dimensionerande böjhållfastheten bestämdes som 
 
 

𝑓 =
𝑘 𝑓

𝛾
 (27) 

 
Där 𝑘  enligt Isaksson & Mårtensson (2010) är en omräkningsfaktor som tar hänsyn till 
inverkan av fukt och lasternas varaktighet. För att minimera antalet parametrar som påverkar 
bärförmågan i simuleringarna sattes 𝑘 = 1,0 och partialkoefficienten, 𝛾 = 1,3 för kon-
struktionsvirke. 
 
Böjmotståndet för den tio meter långa balken beräknades till slut enligt ekvation (28). 

 
𝑀 = 𝑀 →

𝑄 𝐿

8
= 𝑓 𝑊 → 𝑊 =

𝑄 𝐿

8𝑓
→ 𝑊 =

10 ∗ 10

8 ∗
24 ∗ 10

1,3
= 6,7708 ∗ 10  𝑚  

(28) 

 
Enligt (SS-EN 1990, 2002) ska det karakteristiska hållfasthetsvärdet för material definieras som 
den nedre 5%-fraktilen, vilket även illustreras i Figur 5. Enligt (NKB-skrift 55, 1987) kan kon-
struktionsvirke med hållfasthetsklassen C24 beskrivas med en lognormal-fördelning och en va-
riationskoefficient på 15%. Det ger 𝜇 ö = 31,01 och 𝜎 ö = 4,65. 
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3.4.2 Fördelningsfunktion för den variabla lasten 𝑓(𝑄) och den permanenta lasten 𝑓(𝐺) 
Partialkoefficienten 𝛾  är kopplad till vilken säkerhetsklass som byggnaden utförs i. I Tabell 1 
redovisas vilket värde 𝛾  har vid olika säkerhetsklasser. Den dimensionerande lasten antogs 
vara beräknad med STR 6.10b och STR 6.10a som enligt (SS-EN 1990, 2002) för egenvikt och 
en variabel last bestäms som 
 𝑆𝑇𝑅 − 𝐵 6.10𝑏: 𝑄 = 𝛾 (0,89 ∗ 1,35𝐺 + 1,5𝑄 ) (29) 

 
 𝑆𝑇𝑅 − 𝐵 6.10𝑎: 𝑄 = 𝛾 (1,35𝐺 + 𝜓 1,5𝑄 ) (30) 

 
För att modellera brottsannolikheten måste den karakteristiska permanenta och den karakterist-
iska variabla lasten beskrivas av varsin fördelningsfunktion. Enligt (SS-EN 1990, 2002) antas 
det vanligtvis att egenvikten är normalfördelad och kan enligt (NKB-skrift 55, 1987) beskrivas 
med en normalfördelning med en variationskoefficient (COV) på 5% enligt ekvation (31).  
 
 𝐶𝑂𝑉 = 0,05 =

𝜎

𝜇
 (31) 

 
Gumbelfördelningens variationskoefficient kan beskrivas med ekvation (32) enligt 
(NIST/SEMATECH, 2013). 
 
 𝐶𝑂𝑉 =

𝜎𝜋

√6(𝜇 + 𝛾𝜎)
 (32) 

Där 𝛾 = 0,577216 (Eulers konstant) 
 
Gumbelfördelningens kvantilfunktion (inversen av den kumulativa fördelningsfunktionen), 
som bestämmer ett värde på den karakteristiska lasten med kända ingående parametrar beskrivs 
enligt (NIST/SEMATECH, 2013) med ekvation (33). 
 
 𝑄 (𝑥) = 𝜇 − 𝜎ln (− ln(𝑥)) (33) 

 
Där 𝑥 = 0,98 för att simulera 50-årssnödjupet. Med ekvation (32) och (33) går det att ställa 
upp följande uttryck som beskriver den karakteristiska variabla lasten. 
 
 

𝑄 (𝑥) =
𝜋𝜎 − 𝐶𝑂𝑉√6𝛾𝜎

𝐶𝑂𝑉√6
− 𝜎ln (− ln(0,98)) (34) 

 
Den totala dimensionerande lasten, 𝑄  delades upp i två delar, variabel och permanent last 
enligt vektorerna (35) och (36). Medan den totala dimensionerande lasten hölls konstant på 
10 𝑘𝑁/𝑚, varierades den variabla lasten och egenvikten om steg på 0,25 𝑘𝑁/𝑚.  
 
 

𝑄 , =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
0,25
0,5

⋮
10 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(35) 
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𝑄 , =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

10
9,75
9,5

⋮
0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(36) 

 
För att beräkna den karakteristiska variabla lasten multiplicerades (35) med transponatet av 
(37), detta gav matrisen i (39). Samma operation gjordes för den permanenta lasten med ekvat-
ion (36) och (38) vilket resulterade i (40).  
 
 

𝛾 , =
1

1,5

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1

0,83
1

0,91
1 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(37) 

 
 

𝛾 , =
1

0,89 ∗ 1,35

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1

0,83
1

0,91
1 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(38) 

 
 𝑄 ,

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑄 𝑆𝑘 𝑆𝑘 𝑆𝑘

0 𝑄 , (1) ∗ 𝛾 , (1) 𝑄 , (1) ∗ 𝛾 , (2) ⋯

0,25 𝑄 , (2) ∗ 𝛾 , (1) ⋯ ⋯

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
9 ⋯ ⋯ 𝑄 , (40) ∗ 𝛾 , (3)⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(39) 

 
 𝑄 ,

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑄 𝑆𝑘 𝑆𝑘 𝑆𝑘

10 𝑄 , (1) ∗ 𝛾 , (1) 𝑄 , (1) ∗ 𝛾 , (2) ⋯

9,75 𝑄 , (2) ∗ 𝛾 , (1) ⋯ ⋯

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1 ⋯ ⋯ 𝑄 , (40) ∗ 𝛾 , (3)⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(40) 

Matriserna ovan användes för att simulera lasterna för lastkombination STR-B 6.10b. För att 
bestämma de karakteristiska lasterna till lastkombination STR-B 6.10a modifierades vektorerna  
(37) och (38) till 
 

 

𝛾 , =
1

𝜓 1,5

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1

0,83
1

0,91
1 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 (41) 



 30

 
 

𝛾 , =
1

1,35

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1

0,83
1

0,91
1 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 (42) 

 
Där 𝜓  är en lastkombineringsfaktor som kan anta tre värden beroende på vilket värde den 
karakteristiska snölasten har. I matlabskriptet anpassades 𝜓  beroende på vilket värde snölasten 
har. Ligger den karakteristiska snölasten mellan  

0 ≤ 𝑠 < 2 → 𝜓 = 0,6 
2 ≤ 𝑠 < 3 → 𝜓 = 0,7 
3 ≤ 𝑠            → 𝜓 = 0,8 

 
Från ekvation (34) löstes 𝜎 ut och beräknades under antagandet att 𝑄 (𝑥) = 𝑄 ,  till ekvation 
(43) 
 

𝜎 =
𝑄 , 𝐶𝑜𝑣√6

(𝜋 − 𝐶𝑂𝑉√6𝛾 − ln(− 𝑙𝑛(0,98))
 (43) 

 
Från ekvation (33) bestäms sedan 𝜇.  
 
 𝜇 = 𝑄 , + ln(− 𝑙𝑛(0,98)) (44) 

 
Detta resulterades i två matriser med storleken 3x41 som beskriver variablerna av gumbelför-
delningen (𝜎  och 𝜇 ) för alla tre säkerhetsklasser.  
 
 

𝜎 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑄 𝑆𝑘 𝑆𝑘 𝑆𝑘
0 𝜎 , 𝜎 , 𝜎 ,

0,25 𝜎 , ⋯ ⋯

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
10 ⋯ ⋯ 𝜎 , ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 (45) 

 
 

𝜇 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑄 𝑆𝑘 𝑆𝑘 𝑆𝑘
0 𝜇 , 𝜇 , 𝜇 ,

0,25 𝜇 , ⋯ ⋯

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
10 ⋯ ⋯ 𝜇 , ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(46) 

Den karakteristiska permanenta lasten 𝑄 ,  antogs vara medelvärdet för normalfördelningen 
som beskriver den permanenta lasten.  
 𝑄 , = 𝜇 =

𝜎

𝐶𝑂𝑉
 (47) 

 
Från förhållandet i (47) beräknades standardavvikelsen för fördelningen när COV=5%. Detta 
ger också två 3x41 matriser som beskriver normalfördelningens ingående parametrar.  
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𝜎 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑄 𝑆𝑘 𝑆𝑘 𝑆𝑘
0 𝜎 , 𝜎 , 𝜎 ,

0,25 𝜎 , ⋯ ⋯

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
10 ⋯ ⋯ 𝜎 , ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 (48) 

 
 

𝜇 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑄 𝑆𝑘 𝑆𝑘 𝑆𝑘
0 𝜇 , 𝜇 , 𝜇 ,

0,25 𝜇 , ⋯ ⋯

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
10 ⋯ ⋯ 𝜇 , ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(49) 

 
Ett matlabskript för att simulera ekvation (24) skapades och redovisas i Bilaga B. För varje 
funktion och varje lastfall i ekvation (24)  simulerades 50 miljoner stokastiska tal.  
 
Den variabla lasten simulerades av matlabfunktionen evrnd och parametrarna som beskrivs i 
matriserna (45) och (46). Den permanenta lasten simuleras av funktionen normrnd och beskrivs 
med parametrarna i (48) och (49). Bärförmågan simuleras med funktionen lognrnd och beskrivs 
av de tidigare diskuterade parametrarna 𝜎 ö , 𝜇 ö . Scriptet kontrollerade hur många av simu-
leringarna som hade ett negativt värde, vilket innebar att konstruktionen hade gått till brott.  
 
Genom att summera alla simuleringar där lasteffekten var högre än bärförmågan och dividera 
med 50 miljoner kunde brottsannolikheten beräknas för fallet då den variabla lasten (snölasten) 
är samma som den karakteristiska lasten enligt Boverkets snözonskarta.  
 
Eftersom snözonsgränserna är ritade vid medelvärdet av två närliggande snözoner kommer 
ovanstående beräknad brottsannolikhet inte stämma överens i närheten av en snözonsgräns. 
Därav beräknades brottsannolikheten där den karakteristiska variabla lasten ökades med 
0,25 𝑘𝑁/𝑚 på balken. För att utföra dessa beräkningar ökades den karakteristiska lasten i (39) 
med 0,25 𝑘𝑁/𝑚. Detta innebär att balken klarar en last, 𝑄 = 10 𝑘𝑁/𝑚 men i själva verket 
kommer den att utsättas för en last som är större än 𝑄 .  
 

3.5 Brottsannolikhet med parametrar skattade från snödjupsmätningar 
Brottsannolikheten för sju utvalda stationer utspridda över Sverige beräknades där den variabla 
lasten i ekvation (24) byttes ut mot en snölast beräknad med ovanstående fördelningsfunktioner 
och uppmätt snödjup. Samma lastfall med en 10 meter lång balk och en dimensionerande last 
på 10 kN/m användes. Simuleringarna gjordes endast för en momentutsatt balk för lastkombi-
nation STR 6.10a och STR 6.10b. Orterna som valdes ligger i anslutning till eller i en centralort. 
Anledningen till att det inte endast valdes centralorter var för att mätserierna i centralorten oftast 
inte var tillräckligt långa. Istället har mer kontinuerliga mätserier från närliggande militärbaser 
eller flygplatser använts.  
 
Orterna som valdes var: 

 Skurup (1,0 kN/m2) 
 Lund (1,5 kN/m2) 
 Ulricehamn (3,0 kN/m2) 
 Norrveda (Norrtälje) (2,0 kN/m2) 
 Härnösand (3,5 kN/m2) 
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 Frösön/Östersund (2,5kN/m2) 
 Luleå (3,0 kN/m2) 

 
Lasten inom parantes är snölasten som orten enligt Boverkets gällande snözonskarta ska di-
mensioneras för. Orterna valdes utifrån intressanta punkter på kartan, samt för att kunna göra 
jämförelser med redan teoretiskt beräknade brottssannolikheter genom att välja orter som ligger 
nära varsin sida av en snözonsgräns. 
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Figur 20. Boverkets snölastkarta med utvalda platser markerade med röda kvadrater 
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Brottsannolikheten för orterna beräknades med matlabskriptet i med snödjupsmätningar för den 
aktuella orten som indata. Samma metod som för kapitel 3.4 användes för att bestämma de 
ingående parametrarna, där den variabla lastens parametrar skattades med MLE istället för att 
beräknas med de teoretiska laststegen om 0,25 kN/m . Den variabla lasten i ekvation (24) be-
räknades sedan för de fyra fördelningsfunktionerna (Lognormal, Gumbel, Weibull och GEV) 
genom ett antagande om densitet utifrån Figur 3. De karakteristiska variabla lasterna som an-
vändes för alla fyra fördelningar och sju stationer presenteras i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Karakteristiska laster för alla fördelningsfunktioner för de sju utvalda stationerna. 

Station Lognormal [kN/m] Gumbel [kN/m] Weibull [kN/m] GEV [kN/m] 
Skurup (1,0) 1,32 0,98 1,09 1,32 
Lund (1,5) 2,02 0,90 0,90 0,85 
Ulricehamn (3,0) 2,46 2,11 2,04 2,32 
Norrveda (2,0) 2,08 1,88 1,67 1,74 
Härnösand (3,5) 3,18 2,81 2,71 3,16 
Östersund (2,5) 2,42 2,38 2,04 2,10 
Luleå (3,0) 2,77 2,99 2,48 2,46 

 
När den karakteristiska snölasten hade beräknats bestämdes den dimensionerande variabla las-
ten enligt ekvatier (37) - (38) och ekvation (41) - (42). Den permanenta dimensionerande lasten, 
𝑄 ,  antogs sedan vara 10 − 𝑄 , . Den permanenta lasten antogs kunna beskrivas med en 
normalfördelning och en variationskoefficient på 0,05.  
 
3.5.1 Lastfallet Skurup-Lund 
Orterna Skurup och Lund ligger båda i sydvästra Skåne men på olika sidor av snözonsgränsen  
mellan snözon 1 respektive 1,5 𝑘𝑁/𝑚 . Som tidigare nämnt så fanns det osäkerheter angående 
brottsannolikheten vid just gränser, eftersom gränsen är dragen vid 1,25 𝑘𝑁/𝑚 . Detta innebär 
att en byggnad i Skurup ska dimensioneras för 1,0 𝑘𝑁/𝑚  medan en byggnad i Lund dimens-
ioneras ska för 1,5 𝑘𝑁/𝑚 , fast båda borde dimensioneras för en karakteristisk last på ungefär 
1,25 𝑘𝑁/𝑚  då båda ligger väldigt nära gränsen.  
 
Samma problem uppstår vid alla gränser men den största relativa lastskillnaden för den variabla 
snölasten är vid gränsen mellan zonerna 1,0 𝑜𝑐ℎ 1,5 𝑘𝑁/𝑚  . Båda orterna ligger i den högsta 
densitetzonen som är 280 𝑘𝑔/𝑚 .  Beräkningarna grundar sig på 51 snödjupsmätningar från 
stationen vid Skurup och 53 mätningar vid Lund.  
 
3.5.2 Ulricehamn 
Ulricehamn ligger väster om Vättern i ett område där snölasten enligt boverkets karta är 3,0 
𝑘𝑁/𝑚 . Orten ligger även i närheten av en snözonsgräns, vilket gör den intressant att undersöka 
utifrån det perspektivet. Från ett annat perspektiv är Ulricehamn intressant att undersöka, ef-
tersom det bara någon mil bort dimensioneras för 2,0 𝑘𝑁/𝑚 , i till exempel Tidaholm. Orten 
ligger i densitetzon 240 𝑘𝑔/𝑚  vilket är den mellersta zonen enligt Figur 3. Beräkningarna 
grundar sig på 55 snödjupsmätningar. 
 
3.5.3 Norrveda 
Norrveda ligger nordöst om Norrtälje, och ligger inom snözon 2,0 𝑘𝑁/𝑚  enligt boverkets 
snözonskarta. Orten ligger nära ostkusten av Sverige och precis på gränsen av densitetzonen 
280 − 240 𝑘𝑔/𝑚 . I Norrveda har snödjupsmätningar pågått i 54 år. 



 35

 
3.5.4 Härnösand 
Härnösand ligger också vid ostkusten av Sverige men längre upp i Norrland. Orten ligger i 
snözon 3,5 𝑘𝑁/𝑚  men i närheten av snözonsgräns 3 − 3,5 𝑘𝑁/𝑚 . Härnösand ligger i den-
sitetzon 230 𝑘𝑔/𝑚  och i höjd med nästa ort som undersöktes, Östersund. Beräkningarna byg-
ger på 55 års snödjupsmätningar. 
 
3.5.5 Östersund 
Östersund ligger i snözon 2,5 𝑘𝑁/𝑚  enligt Boverkets snözonskarta och cirka tio mil från Åre 
där den högsta snölasten som tillämpas i Sverige återfinns på 5,5 𝑘𝑁/𝑚 . Eftersom data från 
stationen i Östersund inte hade tillräckligt lång mätserie användes närliggande station, Frösön. 
Orten ligger i densitetzon 230 𝑘𝑔/𝑚 . Beräkningarna bygger på 45 års snödjupsmätningar. 
 
3.5.6 Luleå 
Den sista stationen som undersöks är i Luleå, vilket enligt Boverkets snözonskarta ska dimens-
ioneras för 3,0 𝑘𝑁/𝑚 . Orten ligger i densitetzon 230 𝑘𝑔/𝑚  och har likt Östersund inte till-
räckligt lång mätserie. Mätstationen vid Luleå Flygplats har istället används vid beräkningar. 
Beräkningarna bygger på snödjupsmätningar under 55 år.  
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4 Resultat  
4.1 Inledning 
Fyra lika typer av resultat har tagits fram i rapporten, beräkning av 50-årssnödjup med de fyra 
statistiska fördelningarna, brottsannolikhet med förutbestämd variationskoefficient, brottsan-
nolikhet med variabel last skattad från snödjupsmätningar och snölastkartor baserade på de be-
räknade 50-årssnödjupen. Dessa resultat kommer att presenteras i varsitt avsnitt nedan för att 
separera och förtydliga resultaten. 
 

4.2 Resultat av 50-årssnödjup 
Nedan presenteras resultaten av de beräknade 50-årssnödjup för stationerna som beräknades 
och sorterades med matlabskriptet i Bilaga A. För att se exakt vilket 50-årssnödjup som beräk-
nades vid en viss station för varje fördelning hänvisas läsaren till Bilaga C. 
 
Eftersom olika antal stationer sorterats beroende på fördelningsfunktion och vad AD- och Lil-
liefors-testet avgjorde varierar antalet mätstationer för varje fördelningsfunktion. Diagrammen 
nedan är 50-årssnödjupen beräknade för respektive station plottade mot x − vektorn =
 [1, 2, 3 … 𝑛 ]. Då dataunderlaget är sorterat på det viset att första stationen är längst 
söderut och den sista är längst norrut har diagrammen samma trend, vilket även kan ses på det 
förväntade snödjupet. För att visa på trender mellan olika fördelningsfunktioner och inte antalet 
stationer med ett visst snödjup har följande diagram tagits fram. 
 

 
Figur 21. 50-årssnödjupet beräknat för 212 stationer med gumbelfördelningen 
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Figur 22. 50-årssnödjupet beräknat för 220 stationer med den lognormala fördelningen 

 
Figur 23. 50-årssnödjupet beräknat för 242 stationer med weibullfördelningen 

 
Figur 24. 50-årssnödjupet beräknat för 212 stationer med GEV-fördelningen 
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För att analysera trender i fördelningarna plottades alla fördelningsfunktioner i samma diagram. 
En flytande trendlinje anpassades mellan mätpunkterna och presenteras i Figur 25. Diagrammet 
bygger på datapunkter där samtliga fördelningsfunktioner har använts för att beräkna snödjupet 
vid samma station, i detta fall 140 stycken. Stationerna har sorterats efter geografisk position 
på samma sätt som tidigare där första punkten befinner sig längst söderut och den sista punkten 
längst norrut varvid de plottats mot uppskattat snödjup på y-axeln.  
 

 
Figur 25. Utjämnade 50-årssnödjup för alla fyra fördelningar. 

 
4.2.1 Akaike information criterion 
För de 332 stationer som har 35 eller fler mätvärden och där AIC beräknades blev Gumbel bäst 
anpassad 1,5% av gångerna, Lognormal 44,6%, Weibull 47,9% och GEV 6,0%.  
 

 
Figur 26. Resultat av akaike information criterion 
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4.3 Brottsannolikhet med förutbestämda variationskoefficienter 
Två brottsannolikheter har beräknats för varje lastfall, detta eftersom både lastkombination 
STR-B6.10a och 6.10b har använts. Det är dock endast en lastkombination som har den högsta 
dimensionerande lasten och därav den mest intressanta brottsannolikheten. 
 
Brottsannolikheterna beräknades enligt det uppställda lastfallet i avsnitt 3.4 med en variations-
koefficient för den variabla lasten (gumbel) på 0,4, den permanenta lasten (normalfördelad) på 
0,05 och bärförmågan (lognormal) på 0,15. Simuleringarna gjordes för både lastkombination 
STR-B 6.10a och STR-B 6.10b. Simuleringarna gjordes även när den karakteristiska variabla 
lasten stämde överens med Boverkets snözonskarta och med en karakteristisk last som är 0,25 
kN/m högre än angivet av snözonskartan. 
 
4.3.1 Brottsannolikhet för momentbelastad balk för alla tre säkerhetsklasser enligt STR-B 

6.10b 
I Tabell 4 presenteras brottsannolikheter beräknade för lastkombination STR-B 6.10b när sum-
man av den dimensionerande variabla och permanenta lasten är lika med 10 kN/m. För säker-
hetsklass 1 gäller det att brottsannolikheten ska vara mindre än eller lika med 10-4, säkerhets-
klass 2 10-5  och säkerhetsklass 3 10-6. 
 
Brottsannolikheterna för lastkombination STR-B 6.10b och för de tre säkerhetsklasserna plot-
tades mot laststegen och redovisas i Figur 27- Figur 29. Observera att ett högre värde på y-
axeln innebär en högre brottsannolikhet (större sannolikhet för brott).  
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Tabell 4. Brottsannolikhet för säkerhetsklass ett, två och tre med 50 miljoner iterationer för 
varje simuleringsfall.  

Variabel last 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 
Permanent last 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 
Säkerhetsklass 1 6E-04 4E-04 3E-04 2E-04 1E-04 1E-04 7E-05 5E-05 4E-05 3E-05 
Säkerhetsklass 2 7E-05 5E-05 3E-05 2E-05 1E-05 9E-06 7E-06 4E-06 4E-06 2E-06 
Säkerhetsklass 3 6E-06 3E-06 2E-06 1E-06 9E-07 5E-07 3E-07 2E-07 2E-07 2E-07 
  2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 
 7,5 7,25 7 6,75 6,5 6,25 6 5,75 5,5 5,25 
Säkerhetsklass 1 2E-05 2E-05 2E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 
Säkerhetsklass 2 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 1E-06 1E-06 2E-06 2E-06 2E-06 3E-06 
Säkerhetsklass 3 6E-08 1E-07 2E-08 6E-08 1E-07 1E-07 2E-07 3E-07 2E-07 4E-07 
  5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 
 5 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 
Säkerhetsklass 1 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 3E-05 3E-05 3E-05 3E-05 
Säkerhetsklass 2 4E-06 3E-06 4E-06 4E-06 5E-06 5E-06 6E-06 7E-06 9E-06 9E-06 
Säkerhetsklass 3 4E-07 6E-07 6E-07 7E-07 9E-07 1E-06 1E-06 1E-06 2E-06 2E-06 

 7,5 7,75 8 8,25 8,5 8,75 9 9,25 9,5 9,75 
 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 

Säkerhetsklass 1 4E-05 4E-05 4E-05 5E-05 5E-05 6E-05 6E-05 6E-05 7E-05 7E-05 
Säkerhetsklass 2 9E-06 1E-05 1E-05 1E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 3E-05 
Säkerhetsklass 3 2E-06 3E-06 3E-06 4E-06 4E-06 5E-06 6E-06 6E-06 7E-06 8E-06 

 10          
 0          

Säkerhetsklass 1 8E-05          
Säkerhetsklass 2 3E-05          
Säkerhetsklass 3 9E-06          
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Figur 27. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 1 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 

 
Figur 28. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 2 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 
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Figur 29. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 3 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 

 
4.3.2 Brottsannolikhet för momentbelastad balk för alla tre säkerhetsklasser enligt STR-B 

6.10a 
Samma beräkningar gjordes som för avsnitt 4.3.1 men med lastkombination STR-B 6.10a. 
Brottsannolikheterna plottades i Figur 30-Figur 32. Som väntat ger STR-B 6.10a en lägre brott-
sannolikhet vid en lägre andel variabel last (<2,0 kN/m).   
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Tabell 5. Brottsannolikhet för momentbelastad balk för alla tre säkerhetsklasser enligt STR-B 
6.10a 

Variabel last 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 
Permanent last 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 
Säkerhetsklass 1 4E-05 3E-05 3E-05 2E-05 2E-05 2E-05 3E-05 3E-05 4E-05 5E-05 
Säkerhetsklass 2 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 1E-06 2E-06 2E-06 3E-06 4E-06 7E-06 
Säkerhetsklass 3 1E-07 1E-07 6E-08 1E-07 2E-07 1E-07 1E-07 2E-07 3E-07 7E-07 
  2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 
 7,5 7,25 7 6,75 6,5 6,25 6 5,75 5,5 5,25 
Säkerhetsklass 1 7E-05 9E-05 1E-04 2E-04 2E-04 3E-04 3E-04 4E-04 5E-04 6E-04 
Säkerhetsklass 2 9E-06 2E-05 2E-05 3E-05 4E-05 6E-05 8E-05 1E-04 2E-04 2E-04 
Säkerhetsklass 3 2E-06 2E-06 4E-06 5E-06 8E-06 1E-05 2E-05 3E-05 3E-05 5E-05 
  5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 
 5 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 
Säkerhetsklass 1 8E-04 9E-04 1E-03 1E-03 1E-03 2E-03 2E-03 2E-03 2E-03 3E-03 
Säkerhetsklass 2 2E-04 3E-04 4E-04 4E-04 5E-04 6E-04 7E-04 9E-04 1E-03 1E-03 
Säkerhetsklass 3 7E-05 8E-05 1E-04 1E-04 2E-04 2E-04 3E-04 3E-04 4E-04 4E-04 

 7,5 7,75 8 8,25 8,5 8,75 9 9,25 9,5 9,75 
 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 

Säkerhetsklass 1 3E-03 3E-03 4E-03 4E-03 5E-03 5E-03 5E-03 6E-03 6E-03 7E-03 
Säkerhetsklass 2 1E-03 1E-03 2E-03 2E-03 2E-03 2E-03 3E-03 3E-03 3E-03 3E-03 
Säkerhetsklass 3 5E-04 6E-04 7E-04 8E-04 9E-04 1E-03 1E-03 1E-03 1E-03 2E-03 

 10          
 0          

Säkerhetsklass 1 7E-03          
Säkerhetsklass 2 4E-03          
Säkerhetsklass 3 2E-03          

 

 
Figur 30. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 1 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 
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Figur 31. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 2 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 

 
 

 
Figur 32. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 3 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 

 
4.3.3 Brottsannolikhet för momentbelastad balk för alla tre säkerhetsklasser enligt STR-B 

6.10b med en högre karakteristik snölast på mark. 
Nedan presenteras brottsannolikheterna beräknat med STR-B 6.10b med en karakteristisk va-
riabel last som är 0,25 kN/m högre. Brottsannolikheterna plottades i Figur 33. 
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Tabell 6. Brottsannolikhet för momentbelastad balk för alla tre säkerhetsklasser enligt STR-B 
6.10b 

Variabel last 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 
Permanent last 10,0 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 
Säkerhetsklass 1 8E-04 6E-04 4E-04 3E-04 2E-04 2E-04 1E-04 8E-05 6E-05 5E-05 
Säkerhetsklass 2 1E-04 6E-05 4E-05 3E-05 2E-05 1E-05 1E-05 8E-06 6E-06 5E-06 
Säkerhetsklass 3 8E-06 5E-06 4E-06 2E-06 2E-06 1E-06 8E-07 5E-07 4E-07 5E-07 

 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 
  7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 
Säkerhetsklass 1 4E-05 3E-05 3E-05 3E-05 2E-05 2E-05 3E-05 3E-05 3E-05 3E-05 
Säkerhetsklass 2 4E-06 4E-06 4E-06 3E-06 4E-06 3E-06 4E-06 4E-06 4E-06 5E-06 
Säkerhetsklass 3 4E-07 4E-07 3E-07 3E-07 3E-07 4E-07 4E-07 8E-07 6E-07 8E-07 
  5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 
  5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 
Säkerhetsklass 1 3E-05 3E-05 3E-05 3E-05 4E-05 4E-05 4E-05 5E-05 5E-05 5E-05 
Säkerhetsklass 2 6E-06 7E-06 7E-06 8E-06 9E-06 1E-05 1E-05 1E-05 1E-05 2E-05 
Säkerhetsklass 3 9E-07 1E-06 1E-06 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 3E-06 3E-06 4E-06 

 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 
 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 

Säkerhetsklass 1 6E-05 6E-05 7E-05 7E-05 7E-05 8E-05 8E-05 9E-05 1E-04 1E-04 
Säkerhetsklass 2 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 3E-05 3E-05 3E-05 4E-05 4E-05 
Säkerhetsklass 3 5E-06 5E-06 6E-06 6E-06 8E-06 9E-06 9E-06 1E-05 1E-05 1E-05 

 10,25          
 0,00          

Säkerhetsklass 1 1E-04          
Säkerhetsklass 2 4E-05          
Säkerhetsklass 3 1E-05          
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Figur 33. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 1 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 

 
Figur 34. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 2 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 
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Figur 35. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 3 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 
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4.3.4 Brottsannolikhet för momentbelastad balk för alla tre säkerhetsklasser enligt STR-B 
6.10a med en högre karakteristisk snölast på mark 

 
Samma beräkningar som i avsnitt 4.3.3 presenteras nedan men där beräkningarna är gjorda med 
lastkombination STR-B 6.10a. Detta ger brottsannolikheter som representerar den lägre av två 
intilliggande snözoner. 
 
Tabell 7. Brottsannolikhet för momentbelastad balk för alla tre säkerhetsklasser enligt STR-B 
6.10a 

Variabel last 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 
Permanent last 10,0 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 
Säkerhetsklass 1 4E-05 2E-05 1E-05 1E-05 8E-06 6E-06 6E-06 7E-06 8E-06 1E-05 
Säkerhetsklass 2 3E-06 2E-06 1E-06 8E-07 6E-07 7E-07 7E-07 9E-07 8E-07 2E-06 
Säkerhetsklass 3 2E-07 2E-07 6E-08 4E-08 0E+00 4E-08 2E-08 8E-08 1E-07 2E-07 
  2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 
  7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 
Säkerhetsklass 1 1E-05 2E-05 2E-05 2E-05 3E-05 4E-05 4E-05 5E-05 7E-05 8E-05 
Säkerhetsklass 2 2E-06 3E-06 4E-06 6E-06 6E-06 1E-05 1E-05 2E-05 2E-05 2E-05 
Säkerhetsklass 3 3E-07 6E-07 7E-07 1E-06 1E-06 2E-06 3E-06 4E-06 6E-06 7E-06 
  5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 
  5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 
Säkerhetsklass 1 9E-05 1E-04 1E-04 1E-04 2E-04 2E-04 2E-04 2E-04 2E-04 3E-04 
Säkerhetsklass 2 3E-05 4E-05 4E-05 5E-05 6E-05 7E-05 8E-05 9E-05 1E-04 1E-04 
Säkerhetsklass 3 9E-06 1E-05 1E-05 2E-05 2E-05 3E-05 3E-05 4E-05 4E-05 5E-05 

 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 
 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 

Säkerhetsklass 1 3E-04 3E-04 4E-04 4E-04 4E-04 5E-04 5E-04 5E-04 6E-04 6E-04 
Säkerhetsklass 2 1E-04 2E-04 2E-04 2E-04 2E-04 2E-04 2E-04 3E-04 3E-04 3E-04 
Säkerhetsklass 3 6E-05 6E-05 7E-05 8E-05 9E-05 1E-04 1E-04 1E-04 1E-04 2E-04 

 10,25          
 0,00          

Säkerhetsklass 1 6E-04          
Säkerhetsklass 2 3E-04          
Säkerhetsklass 3 2E-04          
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Figur 36. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 1 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 

 
Figur 37. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 2 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 
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Figur 38. Brottsannolikhet för säkerhetsklass 3 där x-axeln indikerar andel variabel dimens-
ionerande last och y-axel är brottsannolikheten i logaritmisk skala. 
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4.4 Brottsannolikhet för utvalda stationer 
Brottsannolikheten för de sju utvalda stationer beräknades där den karakteristiska variabla las-
ten i ekvation (24) antogs komma från Tabell 3. Samma exempel som tidigare användes där 
längden var tio meter och den dimensionerande permanenta lasten var 10-𝑄 . Brottsannolik-
heterna presenteras i Tabell 8. 
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Tabell 8. Brottsannolikhet för sju utvalda stationer för alla fyra fördelningsfunktioner. Rad 1 
under fördelningsfunktionerna är säkerhetsklass 1, rad 2 är säkerhetsklass 2 och rad 3 är sä-
kerhetsklass 3. 

 STR-B 6.10b STR-B 6.10a 
 Skurup Skurup 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 6E-05 6E-05 4E-05 2E-04 5E-05 2E-05 2E-05 1E-04 
Säkerhetsklass 2 2E-05 4E-06 3E-06 9E-05 2E-05 1E-06 1E-06 8E-05 

Säkerhetsklass 3 7E-06 2E-07 1E-07 5E-05 7E-06 1E-07 6E-08 6E-05 
 Lund Lund 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 6E-04 7E-05 7E-05 8E-05 7E-04 2E-05 2E-05 2E-05 
Säkerhetsklass 2 4E-04 5E-06 4E-06 6E-06 5E-04 2E-06 1E-06 1E-06 

Säkerhetsklass 3 3E-04 1E-07 2E-07 4E-07 3E-04 2E-08 6E-08 6E-08 
 Ulricehamn Ulricehamn 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 5E-05 2E-05 2E-05 4E-05 6E-05 1E-05 1E-05 5E-05 
Säkerhetsklass 2 2E-05 2E-06 1E-06 1E-05 2E-05 2E-06 9E-07 2E-05 

Säkerhetsklass 3 6E-06 2E-07 0E+00 5E-06 8E-06 2E-07 6E-08 6E-06 
 Norrveda Norrveda 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 
Säkerhetsklass 1 3E-05 2E-05 3E-05 3E-05 2E-05 3E-05 3E-05 2E-05 

Säkerhetsklass 2 5E-06 2E-06 2E-06 1E-06 5E-06 3E-06 2E-06 2E-06 

Säkerhetsklass 3 1E-06 2E-07 2E-08 0E+00 1E-06 3E-07 1E-07 1E-07 
 Härnösand Härnösand 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 6E-05 2E-05 8E-06 1E-04 6E-05 2E-05 1E-05 1E-04 
Säkerhetsklass 2 2E-05 3E-06 6E-07 5E-05 3E-05 5E-06 2E-06 5E-05 

Säkerhetsklass 3 9E-06 3E-07 6E-08 2E-05 1E-05 1E-06 1E-07 3E-05 
 Frösön Frösön 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 1E-05 
Säkerhetsklass 2 2E-06 2E-06 2E-06 1E-06 3E-06 2E-06 1E-06 9E-07 

Säkerhetsklass 3 4E-07 1E-07 6E-08 0E+00 4E-07 4E-07 1E-07 1E-07 
 Luleå Luleå 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 1E-05 1E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 
Säkerhetsklass 2 7E-07 1E-06 8E-07 8E-07 2E-06 3E-06 2E-06 1E-06 

Säkerhetsklass 3 6E-08 1E-07 0E+00 2E-08 2E-07 4E-07 2E-07 8E-08 
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För att tydligare illustrera hur de beräknade brottsannolikheterna stämmer överens med brott-
sannolikheterna specificerade av Boverket dividerades brottsannolikheten i Tabell 1 med de 
beräknade brottsannolikheterna i Tabell 8. Detta resulterade i Tabell 9, där ett värde lika med 
eller över 1,0 innebär att den beräknade brottsannolikheten är lägre än eller lika med den i 
Tabell 1. 
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Tabell 9. Justerad brottsannolikhet mot förutbestämda brottsannolikheter av Boverket. Rad 1 
under fördelningsfunktionerna är säkerhetsklass 1, rad 2 är säkerhetsklass 2 och rad 3 är sä-
kerhetsklass 3. 

 STR-B 6.10b STR-B 6.10a 
 Skurup Skurup 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 1,56 1,62 2,37 0,59 2,04 5,30 6,07 0,67 
Säkerhetsklass 2 0,57 2,66 3,36 0,11 0,62 7,46 9,09 0,12 

Säkerhetsklass 3 0,15 4,17 7,14 0,02 0,15 10,00 16,67 0,02 
 Lund Lund 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 0,16 1,46 1,53 1,27 0,15 5,69 5,89 5,17 
Säkerhetsklass 2 0,02 1,92 2,33 1,76 0,02 6,33 8,06 7,14 

Säkerhetsklass 3 0,00 10,00 4,55 2,63 0,00 50,00 16,67 16,67 
 Ulricehamn Ulricehamn 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 2,09 5,53 6,39 2,38 1,81 6,93 8,38 2,16 
Säkerhetsklass 2 0,66 6,33 8,62 0,81 0,52 4,81 11,11 0,65 

Säkerhetsklass 3 0,18 5,56 inf 0,20 0,12 5,56 16,67 0,18 
 Norrveda Norrveda 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 3,68 4,31 3,14 3,77 4,50 3,92 3,79 4,12 

Säkerhetsklass 2 2,01 5,26 5,05 7,94 1,89 3,55 5,05 4,90 

Säkerhetsklass 3 0,88 4,55 50,00 inf 0,77 3,33 7,14 10,00 
 Härnösand Härnösand 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 1,72 6,61 11,96 1,03 1,60 4,01 6,82 1,02 
Säkerhetsklass 2 0,44 3,82 16,13 0,22 0,39 2,12 6,02 0,20 

Säkerhetsklass 3 0,11 3,33 16,67 0,04 0,09 0,89 8,33 0,03 
 Frösön Frösön 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 5,66 6,20 4,10 4,96 5,19 6,16 6,31 7,07 
Säkerhetsklass 2 4,76 5,95 6,67 8,47 3,73 4,85 9,26 11,11 

Säkerhetsklass 3 2,63 8,33 16,67 inf 2,38 2,27 10,00 10,00 
 Luleå Luleå 

 Lognormal Gumbel Weibull GEV Lognormal Gumbel Weibull GEV 

Säkerhetsklass 1 9,31 9,40 5,17 5,59 5,64 4,56 4,30 4,53 
Säkerhetsklass 2 13,89 9,80 12,20 11,90 4,39 3,42 6,41 8,33 

Säkerhetsklass 3 16,67 8,33 inf 50,00 6,25 2,63 6,25 12,50 
 
  



 55

I Tabell 9 kontrollerades varje rad och den justerade brottsannolikhet som är närmst 1,00 för 
varje fördelning och station summerades i Tabell 10. Detta kan till exempel stämma för säker-
hetsklass 3 i Norrveda som har ett värde på 0,88 för lognormalfördelningen eller GEV som är 
1,03 för Härnösand.   
 
Tabell 10. Antal justerade brottsannolikheter som är närmst 1,00 

  Lognormal Gumbel Weibull GEV 

STR-B 6.10b 7 4 3 7 

STR-B 6.10a 7 7 3 6 
 
I Tabell 11 har samma summering som i Tabell 10 gjorts men där alla värden är större än eller 
lika med 1,00. Detta gjordes eftersom ett värde som är under 1,00 innebär att brottsannolikheten 
är högre än vad som är tillåtet. För samma exempel som ovan hade Norrveda fått ett värde för 
gumbelfördelning på 4,55 och Härnösand hade fått samma som tidigare, 1,03. 
 
Tabell 11. Antal justerade brottsannolikheter som är större än eller lika med 1,00 

  Lognormal Gumbel Weibull GEV 

STR-B 6.10b 5 9 3 4 

STR-B 6.10a 5 10 4 3 
 
Anledningen till att Tabell 10 och Tabell 11 inte ger samma antal om man summerar raderna 
för STR-B 6.10b och STR-B 6.10a är för att i vissa beräkningar är brottsannolikheten exakt 
samma. Detta beror på att den generella extremvärdesfördelningen (GEV) har antagit en för-
delning väldigt lik gumbel- eller weibullfördelningen. 
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4.5 Snölastkartor 
De beräknade 50-årssnödjupen för varje station och fördelning importeras i ArcMap varvid 
snödensiteten väljs från densitetszonerna i Figur 3. Snölasten beräknades sedan genom ekvation 
(6) för alla fördelningar.  
 

 
Figur 39. Samtliga mätpunkter för alla fördelningar på karta med de tre densitetszonerna. 
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4.5.1 Gumbel 
 

 
Figur 40. IDW gumbel 
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Figur 41. Kriging gumbel 
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Tabell 12. Interpoleringsresultat för gumbelfördelningen 

Gumbel IDW Kriging 
Potens (𝑝) 2,0628 - 
Modellvarigram - Exponentiell 
Medelfel (Mean Error) -0,0102 0,00084 
Standardiserat medelfel (Standarized Mean Error) - -0,00332 
Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen  
(Root-Mean-Square-Error) 

0,4333 0,4297 

Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen standardise-
rad 
(Root-Mean-Square Standardized Error) 

- 1,1785 
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4.5.2 Lognormal 

 

Figur 42. IDW Lognormal 
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Figur 43. Kriging Lognormal 
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Tabell 13. Interpoleringsresultat för lognormalfördelningen 

Lognormal IDW Kriging 
Potens (𝑝) 2,1944 - 
Modellvarigram - Exponentiell 
Medelfel (Mean Error) -0,00100 0,000259 
Standardiserat medelfel (Standarized Mean Error) - 0,00114 
Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen  
(Root-Mean-Square-Error) 

0,4837 0,4698 

Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen standardiserad 
(Root-Mean-Square Standardized Error) 

- 1,1694 
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4.5.3 GEV 

 
Figur 44. IDW GEV 
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Figur 45. Kriging GEV 
 

 

Tabell 14. Interpoleringsresultat för GEV 
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GEV IDW Kriging 
Potens (𝑝) 2,1456 - 
Modellvarigram - Exponentiell 
Medelfel (Mean Error) -0,00783 -0,0000823 
Standardiserat medelfel (Standarized Mean Error) - -0,00305 
Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen  
(Root-Mean-Square-Error) 

0,4464 0,4382 

Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen standardiserad 
(Root-Mean-Square Standardized Error) 

- 1,2072 
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4.5.4 Weibull 
 

 
Figur 46. IDW Weibull 
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Figur 47. Kriging Weibull 
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Tabell 15. Interpoleringsresultat för weibullfördelningen 

Weibull IDW Kriging 
Potens (𝑝) 2,3121 - 
Modellvarigram - Exponentiell 
Medelfel (Mean Error) -0,0089 -0,000187 
Standardiserat medelfel (Standarized Mean Error) - -0,00741 
Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen  
(Root-Mean-Square-Error) 

0,3373 0,3425 

Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen standardiserad 
(Root-Mean-Square Standardized Error) 

- 1,0508 
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4.5.5 Snölastkarta med hjälp av registrerade 50-årssnödjup 
 
 

 
Figur 48. Snölastkarta från det maximalt uppmätta snödjupet från stationer med minst 50 års 
registrering av snödjup interpolerat med hjälp av IDW.  

 
IDW Faktiskt 50-årssnödjup  
Potens (𝑝) 2,0226 
Medelfel (Mean Error) -0,03411 
Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen (Root-Mean-Square-Error) 0,4889 
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4.5.6 Analys av snölastkartor – Cut Fill 
   
De producerade snölastkartorna med hjälp av IDW, Figur 40, Figur 42, Figur 44 och Figur 46 
jämförs mot dagens snölastkarta, Figur 2. Antingen erhålls samma resultat (grått område), ett 
högre värde än dagens snölastkarta (rött område) eller vice versa (blått område).   
 
Notera att mätpunkterna och interpolationspunkterna är tilldelat värdet på den närmsta snö-
lastindelningen beskrivet i Figur 17 och inte punkternas egentliga värde.  
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Figur 49. Cut Fill - dagens snölastkarta mot IDW Gumbel 
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Figur 50. Cut Fill - dagens snölastkarta mot IDW Lognormal 
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Figur 51. Cut Fill - dagens snölastkarta mot IDW GEV 
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Figur 52. Cut Fill - dagens snölastkarta mot IDW Weibull 
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Tabell 16. Summering av arealer från cut fill  

Cut Fill  
AREA [km2] 

Överskattad area Oförändrad area Underskattad area 

Gumbel                 64 571          220 006               154 484     

Lognormal                 61 911          255 426               121 724     

GEV                   8 936          178 461               251 657     

Weibull                   2 092            77 612               359 357 
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5 Analys 
Från snödjupsmätning till snölastkarta sker många beräkningar och uppskattningar. Redan vid 
insamling av primärdata, där snödjupet mäts med hjälp av tumstock eller snösticka finns det 
utrymme för felkällor. Författarna av detta arbete vill hävda att med samma underlag, i form av 
snödjupsberäkningar och densitetszoner skulle en fristående analys med samma uppgift presen-
tera snarlika resultat, men med variationer i snölastzonernas gränsdragning till följd av val av 
fördelningsfunktioner och sortering.  
 

5.1 Analys av 50-årssnödjup 
Vad som är tydligt i Figur 16 är att det är mycket svårt, om än inte omöjligt att bestämma 
visuellt vilken fördelningsfunktion som passar snödjupsmätningarna bäst, eftersom spridningen 
på snödjupsmätningarna är väldigt stor. I rapporten har olika försök att avgöra vilken fördel-
ningsfunktion som beskriver snödjupsmätningarna bäst gjorts, där olika teorier ger olika svar.  
 
När Akaike information criterium (AIC) beräknades ansågs det att lognormal och weibullför-
delningen passade inbördes bäst 92,5% av gångerna. Detta trots att den lognormala fördel-
ningen generellt ger det högsta värdet och weibullfördelningen ger det lägsta, vilket illustreras 
i Figur 25. Gumbelfördelningen ansågs att endast passa inbördes bäst 1,5% av stationerna. Värt 
att notera är att AIC inte säger hur bra dataunderlaget passar fördelningen, utan bara rangordnar 
fördelningsfunktionerna inbördes. Det är svårt att säga varför AIC missgynnar gumbelfördel-
ningen så kraftigt och en djupare undersökning skulle behöva göras för att svara på denna fråga.  
Därför har det inte lagts så mycket vikt vid resultatet av Akaike information criterium. 
 
Genom att sortera bort data med hjälp av hypotestest går det även att säga något om hur fördel-
ningsfunktionerna passar snödjupsmätningarna. Antalet stationer där Anderson-Darling och lil-
lieforstesten valde den lognormala fördelningen var 220 stycken. För GEV och gumbelfördel-
ningen valdes 212 stycken stationer och för weibullfördelningen valdes 242 stycken stationer. 
Antalet valda stationer skulle möjligtvis reflektera hur väl en fördelningsfunktion passar 
snödjupsmätningarna eftersom AD- och lillieforstesten svarar hur väl ingångsdata passar en 
specificerad fördelningsfunktion. Det skulle också möjligen innebära att en viss fördelnings-
funktion passar snödjupsmätningar bättre vid ett visst geografiskt område och eftersom de flesta 
mätstationerna är i Göta- och Svealand kanske dessa fördelningsfunktioner passar data bättre i 
det området.  
 
Anledningen till att Gumbelfördelningen och GEV har lika många mätvärden är för att Ander-
son-Darling och Lilliefors-testen måste testa mot en specificerad fördelning och eftersom det 
inte finns något inbyggd funktion för att testa mot GEV användes samma test som för Gum-
belfördelningen. Detta påverkar huvudsakligen hur många stationer som väljs och inte vad det 
beräknade snödjupet blir. 
 

5.2 Analys av brottsannolikhet 
Resultatet i Tabell 10 och Tabell 11 ger information om vilken fördelning som passar dataun-
derlaget bäst vid respektive station. Det är tydligt att gumbelfördelningen oftast ger en brott-
sannolikhet närmst den specificerad av Boverket, som ändå är på den säkra sidan om gränsen. 
Detta antyder att utifrån det uppställda simuleringsfallet skulle gumbelfördelningen passa 
snödjupsmätningarna bäst.  
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Skurup befinner sig i snözon 1,0 men ligger väldigt nära gränsen 1,5, vilket innebär att en ka-
rakteristisk snölast på mark bör vara 1,25 𝑘𝑁/𝑚 . Från Tabell 4 till Tabell 8 kan följande tabell 
ställas upp. 
 
Tabell 17. Beräknad brottsannolikhet för stationen Skurup. Grönt innebär att brottsannolik-
heten är mindre eller samma som den specificerad i Tabell 1. Rött innebär att brottsannolik-
heten är högre. 

  

Enligt Bo-
verkets snö-

lastkarta 
med en ka-
rakteristisk 
snölast på 
1,0 kN/m2 

Enligt Bo-
verkets snö-

lastkarta 
men med en 
karakterist-
isk snölast 

0,25 kN/m2 
högre 

Variabel last anpassad med snödata från stationen i 
Skurup 

          Lognormal Gumbel Weibull GEV 

  
STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

Säkerhets-
klass 1 

2E-05 1E-04 8E-06 2E-04 5E-05 6E-05 2E-05 6E-05 2E-05 4E-05 1E-04 2E-04 

Säkerhets-
klass 2 

1E-06 1E-05 6E-07 2E-05 2E-05 2E-05 1E-06 4E-06 1E-06 3E-06 8E-05 9E-05 

Säkerhets-
klass 3 

2E-07 9E-07 0E+00 2E-06 7E-06 7E-06 1E-07 2E-07 6E-08 1E-07 6E-05 5E-05 

 
I kolumnen där den karakteristiska snölasten är samma som Boverkets gällande snözonskarta 
stämmer brottsannolikheten för STR-B 6.10b väl överens. När den karakteristiska snölasten 
ökas med 0,25 𝑘𝑁/𝑚  dubbleras brottsannolikheten för alla tre säkerhetsklasser. Detta innebär 
att en konstruktion i Skurup som har dimensionerats för 1,0 𝑘𝑁/𝑚  skulle ha en brottsfrekvens 
på 1:5000, 1:50 000 och 1:500 000 om STR-B 6.10b hade varit dimensionerande.  
 
För stationen där den variabla lasten anpassades med ovanstående fördelningsfunktioner ger 
både gumbel- och weibullfördelningen brottsannolikheter lägre än de i Tabell 1. Eftersom Bo-
verkets snözonskarta enligt (Mattsson, 2018) togs fram med gumbelfördelningen innebär det 
att den karakteristiska snölasten i mark i dagens karta är högre än vad den faktiskt behöver vara. 
Detta förutsatt att gumbelfördelningen ger den bästa anpassningen i Skurup. 
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En station lite längre norrut, Frösön, i Jämtlands län, har samma tabell ställts upp. 
 
Tabell 18. Beräknad brottsannolikhet för stationen Frösön. Grönt innebär att brottsannolik-
heten är mindre eller samma som den specificerad i Tabell 1. Rött innebär att brottsannolik-
heten är högre 

  

Enligt Bo-
verkets snö-

lastkarta 
med en ka-
rakteristisk 
snölast på 
2,5 kN/m2 

Enligt Bo-
verkets snö-

lastkarta 
men med en 
karakterist-
isk snölast 

0,25 kN/m2 
högre 

Variabel last anpassad med snödata från stationen i Frö-
sön 

          Lognormal Gumbel Weibull GEV 

  
STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

Säkerhets-
klass 1 

7E-05 2E-05 1E-05 4E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 1E-05 2E-05 

Säkerhets-
klass 2 

9E-06 2E-06 2E-06 4E-06 3E-06 2E-06 2E-06 2E-06 1E-06 2E-06 9E-07 1E-06 

Säkerhets-
klass 3 

2E-06 6E-08 3E-07 4E-07 4E-07 4E-07 4E-07 1E-07 1E-07 6E-08 1E-07 0E+00 

 
Brottsannolikheten för stationen Frösön är lägre än brottsannolikheten i Tabell 1 för alla värden 
utom ett, vilket skulle kunna förklaras med slumpen. Trots det är det också tydligt att brottsfre-
kvensen för STR-B 6.10b för fallet med en högre karakteristisk snölast även här är i stort sett 
halverad.  
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För Luleå, som ligger ännu längre norrut ställdes samma tabell upp, med undantag för kolum-
nen med 0,25 𝑘𝑁/𝑚  högre last, eftersom Luleå inte ligger i närheten av någon snözonsgräns. 
 
Tabell 19. Beräknad brottsannolikhet för stationen Luleå. Grönt innebär att brottsannolikheten 
är mindre eller samma som den specificerad i Tabell 1. Rött innebär att brottsannolikheten är 
högre 

  

Enligt Bover-
kets snölast-
karta med en 
karakteristisk 
snölast på 3,0 

kN/m2 

Variabel last anpassad med snödata från stationen i Luleå 

      Lognormal Gumbel Weibull GEV 

  
STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

STR-B 
6.10 a 

STR-B 
6.10 b 

Säkerhets-
klass 1 

1E-04 2E-05 2E-05 1E-05 2E-05 1E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 

Säkerhets-
klass 2 

2E-05 2E-06 2E-06 7E-07 3E-06 1E-06 2E-06 8E-07 1E-06 8E-07 

Säkerhets-
klass 3 

4E-06 2E-08 2E-07 6E-08 4E-07 1E-07 2E-07 0E+00 8E-08 2E-08 

 
Brottsannolikheten som beräknades med den karakteristiska snölasten på mark enligt Boverkets 
snözonskarta är brottsannolikheten lägre än den i Tabell 1. Detta gäller även för brottsannolik-
heten som beräknades där den variabla lasten anpassades med ovanstående fördelningar. 
 
Från Figur 27-Figur 38 går det att se att om den variabla lasten överskrider cirka 60% av den 
dimensionerande lasten både för STR-B 6.10a och STR-B 6.10b i säkerhetsklass 3 är brottsan-
nolikheten högre än vad den får vara enligt Boverket. För de lägre säkerhetsklasserna är brott-
sannolikheten alltid under vad Boverket har specificerat för minst en av lastkombinationerna.  
 
 

5.3 Analys av kartor 
Korsvalidering har tillämpats och dess RMSE-värde för att uppskatta interpolationens validitet. 
Nedan i Tabell 20 har resultaten för de två interpolationsmetoderna sammanställts.  
 
Tabell 20. RMSE-värde för de två interpolationsmetoderna 

Kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen, RMSE IDW Kriging 
Gumbel 0,433 0,430 
Lognormal 0,484 0,470 
GEV 0,446 0,438 
Weibull 0,337 0,343 

 
Av resultatet att döma är det ingen större skillnad mellan de två metoderna. Dock verkar ordinär 
kriging generellt ge ett lägre RMSE-värde, vilket talar för att, i detta fall, interpolationsmetoden 
är mer exakt än IDW. Vid en visuell granskning av kartorna tenderar IDW ge mjukare och 
följsammare gränser för snölastzonerna än ordinär kriging, där ”spikar” och kantiga områden 
inte är ovanligt. Det finns flertalet metoder för att jämna ut dessa, ofta inbyggt i mjukvaran som 
hanterar den spatiala interpoleringen. Ofta kan en mjukhetsfaktor, eller smoothness-factor 
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anges för att radiellt mjuka ut en sådana uppkomster. I denna analys har inte någon sådant 
verktyg använts för att undvika förvränga resultatet mer än nödvändigt.  
 
Av detta dras slutsatsen att båda interpolationsmetoderna är lämpliga att använda. Även fast  
RMSE-värdet för IDW är i tre fall av fyra aningen högre än värdet  för ordinär kriging bedöms 
skillnaden vara marginell.  
 

5.4 CutFill 
Genom att tillämpa CutFill med dagens snözonskarta, Figur 2, mot interpolerade kartor visar 
verktyget tydligt att resultatet skiljer sig åt beroende på val av statistisk fördelning. Detta för-
utspåddes av Figur 25 där de generellt lägsta snödjupen generas av weibull-fördelningen..  
 
Interpoleringsmetoden bedömdes påverka resultatet marginellt och därmed jämfördes snölast-
kartan endast mot de interpolerade resultaten från IDW. De interpolerade kartorna har en be-
tydligt högre upplösning än vad som beräknas och presenteras med hjälp av snölastzoner. 
Skulle interpoleringsresultatet delas in i snölastzoner med en lägre ekvidistans än 0,5 kN/m2 
eller endast representera ett unikt värde hade resultatet sett annorlunda ut, med en mindre oför-
ändrad area som följd.  
 
Det kan tyckas förvånande att kartan med gumbelfördelning inte stämmer bättre överens med 
dagens snözonskarta som enligt utsago också är baserad på samma fördelning. Det finns ett par 
möjliga förklaringar. Dagens snölastkarta beställdes av Boverket omkring 2005, ett rimligt an-
tagande är därmed att de använt mätvärden från 1961 till 2005.  Den snödjupsdata som använts 
sträcker sig ända fram till 2015, vilket innebär att ytterligare snödjupsmätningar från åtminstone 
10 år har analyserats. Det är också okänt hur många stationer som använts vid interpoleringen, 
och vilken interpoleringsmetod som har använts, eller om vissa stationer har sållats ur, och i 
sådana fall, med vilka premisser. Man kan inte heller fastslå om snölastgränserna fastställdes 
endast med hjälp av snölastberäkningarna eller om kartan i efterhand förenklades till att gälla 
ett specifikt område, till exempel en länsgräns eller kommungräns.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Med rådande konsensus om att klimatet förändras i en allt snabbare takt, och att mer 
snödjupsdata samlas in, uppdateras snölastkartan med jämna mellanrum. Hitintills har snölast-
kartorna utformats med hjälp av snödjups- och densitetsberäkningar men det finns alternativa 
metoder att analysera. En sådan metod är att beräkna snölasten med data från S-HYPE, en hyd-
rologisk modell utvecklad av SMHI. Genom att dela in Sverige i tusentals avrinningsområden 
kan modellen genom sofistikerade beräkningar bland annat ange snötäckets teoretiska vatten-
innehåll och därmed uppskatta snölasten på mark. Utan att gå djupare in i teorin bör det rim-
ligtvis innebära att snölastdata måste hämtas digitalt såtillvida underlaget inte förenklas genom 
att dela in områden i snölastzoner. Med en spirande teknisk utveckling de senaste decennierna 
är det fullt möjligt att göra en digital modell med högre upplösning istället för att dela in snö-
lastkartan i områden. 
 
Oavsett plattform till nästkommande snözonskarta bör snözonsuppdelningen eller en ökning av 
antalet snözoner utvärderas. Alternativt återge snölasterna med hjälp av nivåkurvor med en 
lägre ekvidistans än dagens snözonsgränser. En fördubbling av snölastzoner till laststeg om  
0,25 kN/m2 skulle till exempel skapa mer pricksäkra snölastindelningar utifrån interpolerad 
modell men också ge ett falskt intryck av snölastkartans precision. Trots det skulle problemati-
ken med lastfallet Sturup – Lund beskrivet i avsnitt 3.5.1 där brottsannolikheten för Sturup i 
vissa beräkningsfall halverats, undvikas helt eller begränsas.  
 
Vidare hade det varit intressant att simulera brottsannolikheten med en variabel last som grun-
dar sig på snödjupsmätningar för fler stationer än de sju som togs upp i rapporten. Det skulle 
innebära väldigt mycket simuleringar och i sin tur väldigt mycket tid. Efter att detta hade gjorts 
skulle en tabell likt Tabell 11 kunna ställas upp. Detta hade gett en uppfattning om vilken för-
delningsfunktion som, baserat på brottsannolikhet hade passat bäst. För att lyckas med detta 
hade troligtvis en modell som beskriver fler parametrar behövts. 
 
Något som diskuterades med Boverket i slutet av projektet som det tyvärr inte fanns tid att 
undersöka var den stora andelen permanent last i brottsannolikhetsberäkningarna när den vari-
abla lasten kom från snödjupsmätningar. I simuleringsfallet var den dimensionerande lasten tio 
kN/m och den variabla lasten cirka 1-3 kN/m. Detta innebär att den permanenta lasten var 7-9 
kN/m, vilket är en förhållandevis hög permanent last. Det hade troligtvis varit bättre att utgå 
från en byggnad som är känslig mot höga snölaster, till exempel en stålhall med fackverk som 
spänner över hela bredden av byggnaden. 
 
Genomgående resultat av rapporten är att; det är väldigt svårt att säga vad som är rätt eller fel. 
Men för att försöka konkretisera några resultat som vi anser är centrala har följande punktlista 
ställts upp. 
 

 Från Figur 25 går det att se att gumbelfördelningen ger en lägre snölast än genomsnit-
tet av de fyra fördelningsfunktionerna i de södra delarna av Sverige men en högre snö-
last än genomsnittet i de norra delarna.  

 Resultatet av Tabell 11, där antalet beräkningar som gav en brottsannolikhet närmast 
eller lägre än den i Tabell 1 var gumbelfördelningen närmst i de flesta fallen.  

 Brottsannolikheten för det teoretiska lastfallet är för hög när den variabla lasten utgör 
mer än cirka 60% av den totala dimensionerande lasten för säkerhetsklass 3. 

 De två interpolationsmetoderna ger väldigt snarlika resultat och framtagningen av 
mätstationernas snölast bedöms påverka resultatet i större utsträckning än val av inter-
polationsmetod.  
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 En digital modell med hög värdespecifik upplösning, en ökning av snölastzoner eller 
nyttjande av nivåkurvor för att beskriva snölasten bör utvärderas.  

 När man jämför resultatet i Tabell 16 är det lognormalfördelningen som är mest lik 
Boverkets aktuella snölastkarta. Kartan som är framtagen med gumbelfördelningen är 
dock på andra plats om man jämför hur mycket area som är samma som Boverkets 
karta.  
 

Från dessa insikter anser vi att gumbelfördelningen ger bra resultat när den används för att ta 
fram snölastkartor i Sverige. 
 

6.1 Förslag på fortsatt arbete 
Som tidigare nämnt hade det varit intressant att beräkna brottsannolikhet vid fler stationer än 
de sju som har valts i rapporten ovan. Det hade även varit intressant att göra flera olika variat-
ioner på brottsannolikhetsberäkningarna genom att variera material, och lägga till fler brottmo-
der för att på så sätt se hur brottsannolikheten varierar.  
 
Om den hydrologiska modellen S-HYPE kommer tillämpas i framtida snölastkartor hade det 
varit intressant att beräkna brottsannolikheter med utgångspunkt från den modellen. 
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8 Bilaga A 
Matlab skript som bestämmer 50-årssnödjup samt sorterar stationerna utifrån uppställda test. 
 
Data=xlsread('snodjup.xlsx','E1:BG1435'); 
P=(1-1/50); 
k=-log(-log(P)); 
  
p=zeros(length(Data),8); 
max_snow=zeros(length(Data),8); 
max_max=zeros(length(Data),8); 
  
  
h_lillie=zeros(length(Data),4); 
h_lillie(:)=2; 
p_lillie=zeros(length(Data),4); 
p_lillie(:)=2; 
  
h_ad=zeros(length(Data),4); 
h_ad(:)=2; 
p_ad=zeros(length(Data),4); 
p_ad(:)=2; 
  
phat_logn=zeros(length(Data),2); 
phat_gumbel=zeros(length(Data),2); 
phat_wbl=zeros(length(Data),2); 
phat_GEV=zeros(length(Data),3); 
  
snow_logn=zeros(length(Data),1); 
snow_gumbel=zeros(length(Data),1); 
snow_wbl=zeros(length(Data),1); 
snow_GEV=zeros(length(Data),1); 
  
  
for i = 1:length(Data) 
    nanData=Data(i,:); 
    nanData = nanData(~isnan(nanData)); 
    nozero=nonzeros(nanData)'; 
    if (length(Data(i,:))-length(nanData))<19 
        %%%LOGNORMAL%%% 
        [parmhat_logn,parmci_logn] = lognfit(nozero); 
        phat_logn(i,:)=parmhat_logn(:,:); 
        max_logn(i)=logninv(P,parmhat_logn(1),parmhat_logn(2)); 
             
             [h_lillie(i,1),p_lillie(i,1)] = lillietest((log(nozero)),'Dis-
tribution','normal'); 
            [h_ad(i,1),p_ad(i,1)] = adtest(nozero,'Distribution','logn'); 
             
        %%%GUMBEL%%% 
        [parmhat_gumbel,parmci_gumbel] = evfit(-nanData); 
         phat_gumbel(i,:)=parmhat_gumbel(:,:); 
        max_gumbel(i)=k*parmhat_gumbel(2)-parmhat_gumbel(1); 
        Alpha(i,:)=parmhat_gumbel(1); 
        Beta(i,:)=parmhat_gumbel(2)*k; 
            [h_lillie(i,2),p_lillie(i,2)] = lillietest((-nanData),'Distri-
bution','extreme value'); 
            [h_ad(i,2),p_ad(i,2)] = adtest(-nanData,'Distribution','ev'); 
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        %%%WEIBULL%%% 
        [parmhat_wbl,parmci_wbl] = wblfit(nozero); 
         phat_wbl(i,:)=parmhat_wbl(:,:); 
        max_wbl(i)=wblinv(P,parmhat_wbl(1),parmhat_wbl(2)); 
         
             [h_lillie(i,3),p_lillie(i,3)] = lillietest((log(nozero)),'Dis-
tribution','ev'); 
            [h_ad(i,3),p_ad(i,3)] = adtest(nozero,'Distribution','wei-
bull'); 
         
         %%%GEV%%% 
        [parmhat_GEV,parmci_GEV] = gevfit(nanData); 
         phat_GEV(i,:)=parmhat_GEV(:,:); 
        max_GEV(i)=gevinv(P,parmhat_GEV(1),parmhat_GEV(2),parmhat_GEV(3)); 
         
            [h_lillie(i,4),p_lillie(i,4)] = lillietest((-nanData),'Distri-
bution','extreme value'); 
            [h_ad(i,4),p_ad(i,4)] = adtest(-nanData,'Distribution','ev'); 
         
            max_total(i,:)=[max_logn(i), max_gumbel(i), max_wbl(i), 
max_GEV(i)]; 
             
            if p_ad(i,1)>0.05 && p_lillie(i,1)>0.05 
                p(i,1:2)=[p_ad(i,1), p_lillie(i,1)]; 
                snow_logn(i)=max_logn(i); 
            end 
            if p_ad(i,2)>0.05 && p_lillie(i,2)>0.05 
                p(i,3:4)=[p_ad(i,2), p_lillie(i,2)]; 
                snow_gumbel(i)=max_gumbel(i); 
                Alpha_gumbel(i)=Alpha(i)'; 
                Beta_gumbel(i)=Beta(i)'; 
            end 
            if p_ad(i,3)>0.05 && p_lillie(i,3)>0.05 
                p(i,5:6)=[p_ad(i,3), p_lillie(i,3)]; 
                snow_wbl(i)=max_wbl(i); 
            end 
            if p_ad(i,4)>0.05 && p_lillie(i,4)>0.05 
                p(i,7:8)=[p_ad(i,4), p_lillie(i,4)]; 
                snow_GEV(i)=max_GEV(i); 
            end 
             
    end 
end 
for i = 1:length(Data) 
    p1=p(i,1); 
    p2=p(i,2); 
    p3=p(i,3); 
    p4=p(i,4); 
    p5=p(i,5); 
    p6=p(i,6); 
    p7=p(i,7); 
    p8=p(i,8); 
   if p1>0 && p1==max(p(i,:)) 
       max_snow(i,1)=max_total(i,1); 
   end 
   if p2>0 && p2==max(p(i,:)) 
        max_snow(i,2)=max_total(i,1); 
   end 
   if p3>0 && p3==max(p(i,:)) 
        max_snow(i,3)=max_total(i,2); 
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   end 
   if p4>0 && p4==max(p(i,:)) 
        max_snow(i,4)=max_total(i,2); 
   end 
   if p5>0 && p5==max(p(i,:)) 
        max_snow(i,5)=max_total(i,3); 
   end 
   if p6>0 && p6==max(p(i,:)) 
        max_snow(i,6)=max_total(i,3); 
   end 
   if p7>0 && p7==max(p(i,:)) 
        max_snow(i,7)=max_total(i,4); 
   end 
   if p8>0 && p8==max(p(i,:)) 
        max_snow(i,8)=max_total(i,4); 
   end 
    
   if length(nonzeros(max_snow(i,:)))>=2 
       max_snow(max_snow==min(nonzeros(max_snow(i,:)))) = 0; 
      
   end 
   
end 
Coord=xlsread('snodjup.xlsx','A7:B1435'); 
snow_gumbel=snow_gumbel; 
snow_GEV=snow_GEV; 
snow_logn=snow_logn; 
snow_wbl=snow_wbl; 
Coord_snow_gumbel=zeros(length(Data),3); 
Coord_snow_GEV=zeros(length(Data),3); 
Coord_snow_logn=zeros(length(Data),3); 
Coord_snow_wbl=zeros(length(Data),3); 
  
%MED TEST% 
%BLANDAD% 
i=1; 
for i = 1:length(Data) 
    if length(nonzeros(max_snow(i,:)))>0 
        Coord_snow(i,:)=[Coord(i-6,1), Coord(i-
6,2),max(nonzeros(max_snow(i,:)))]; 
    end 
end 
Coord_snow_nonzeros=[nonzeros(Coord_snow(:,1)),nonzeros(Co-
ord_snow(:,2)),nonzeros(Coord_snow(:,3))]; 
%GUMBEL% 
i=1; 
for i = 1:length(Data) 
    if snow_gumbel(i,:)>0 
        Coord_snow_gumbel(i,:)=[Coord(i-6,1), Coord(i-6,2),snow_gum-
bel(i,:)]; 
    end 
end 
% Coord_snow_nonzeros_gumbel=[nonzeros(Coord_snow(:,1)),nonzeros(Co-
ord_snow(:,2)),nonzeros(Coord_snow_gumbel(:,3))]; 
  
%GEV% 
for i = 1:length(snow_GEV) 
    if snow_GEV(i,:)>0 
        Coord_snow_GEV(i,:)=[Coord(i-6,1), Coord(i-6,2),snow_GEV(i,:)]; 
    end 
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end 
% Coord_snow_nonzeros_GEV=[nonzeros(Coord_snow(:,1)),nonzeros(Co-
ord_snow(:,2)),nonzeros(Coord_snow(:,3))]; 
  
%LOGNORMAL% 
for i = 1:length(snow_logn) 
    if snow_logn(i,:)>0 
        Coord_snow_logn(i,:)=[Coord(i-6,1), Coord(i-6,2),snow_logn(i,:)]; 
    end 
end 
% Coord_snow_nonzeros_logn=[nonzeros(Coord_snow(:,1)),nonzeros(Co-
ord_snow(:,2)),nonzeros(Coord_snow(:,3))]; 
%WEIBUL% 
for i = 1:length(snow_wbl) 
    if snow_wbl(i,:)>0 
        Coord_snow_wbl(i,:)=[Coord(i-6,1), Coord(i-6,2),snow_wbl(i,:)]; 
    end 
end 
% Coord_snow_nonzeros_wbl=[nonzeros(Coord_snow(:,1)),nonzeros(Co-
ord_snow(:,2)),nonzeros(Coord_snow(:,3))]; 
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9 Bilaga B 
Matlabscript för brottsannolikhetssimulering 

9.1 STR-B6.10a 
%Monte carlo simulering fˆr en fritt upplagd balk% 
L=10; 
COV=0.4; 
ln98=-log(-log(0.98)); 
n=5000000; 
gamma_M=1.3; 
gamma_d=1/(1.5).*[1/0.83, 1/0.91, 1.0]; 
gamma_dgk=[0.83, 0.91, 1.0]; 
gamma_gumbel=0.577216; 
f_k=24; 
f_d=f_k/gamma_M; 
E_d=10*L^2/8; 
W_x=E_d*1000000/f_d; 
R_d=f_d*W_x/1000000; 
  
sk1_B=zeros(n,10); 
sk2_B=zeros(n,10); 
sk3_B=zeros(n,10); 
  
  
%Skapar Beta och mu fˆr variabel last% 
Q_d=0:0.25:10; 
Q_k2=Q_d'*gamma_d+0.25; 
  
for c=1:3 
for i=1:41 
    if 0<=Q_k2(i,c) && 2<Q_k2(i,c) 
        psi=0.6; 
    elseif 2<=Q_k2(i,c) && 3<Q_k2(i,c) 
        psi=0.7; 
    else 
        psi=0.8; 
    end 
    Beta2=((COV*sqrt(6))/(pi()-COV*sqrt(6)*gamma_gumbel+ln98))*Q_k2/psi; 
end 
end 
  
mu2=Q_k2-Beta2*ln98; 
  
Q_d2=10:-0.25:0; 
Gk_medel=Q_d2'./(gamma_dgk.*1.35); 
Gk_std=0.05*Gk_medel; 
  
%Parametrar fˆr variabel last% 
sk1_gumbel=[mu2(:,1),Beta2(:,1)]; 
sk2_gumbel=[mu2(:,2),Beta2(:,2)]; 
sk3_gumbel=[mu2(:,3),Beta2(:,3)]; 
%Parametrar fˆr permanent last% 
sk1_normal=[Gk_medel(:,1), Gk_std(:,1)]; 
sk2_normal=[Gk_medel(:,2), Gk_std(:,2)]; 
sk3_normal=[Gk_medel(:,3), Gk_std(:,3)]; 
%Parametrar fˆr C24% 
% mu=31.01; 
% std=4.65; 
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m=31.01; 
v=21.6225; 
mu = log((m^2)/sqrt(v+m^2)); 
std = sqrt(log(v/(m^2)+1)); 
%B‰rfˆrmÂga% 
R=W_x*lognrnd(mu,std,n,1)/1000000; 
  
for i=1:length(Q_d) 
%variabel last% 
sk1_v=-evrnd(-sk1_gumbel(i,1),sk1_gumbel(i,2),n,1); 
sk2_v=-evrnd(-sk2_gumbel(i,1),sk2_gumbel(i,2),n,1); 
sk3_v=-evrnd(-sk3_gumbel(i,1),sk3_gumbel(i,2),n,1); 
  
%permanent last% 
sk1_p=normrnd(sk1_normal(i,1),sk1_normal(i,2),n,1); 
sk2_p=normrnd(sk2_normal(i,1),sk2_normal(i,2),n,1); 
sk3_p=normrnd(sk3_normal(i,1),sk3_normal(i,2),n,1); 
  
%R-E% 
sk1_B(:,i)=R-sk1_v.*L^2/8-sk1_p.*L^2/8; 
sk2_B(:,i)=R-sk2_v.*L^2/8-sk2_p.*L^2/8; 
sk3_B(:,i)=R-sk3_v.*L^2/8-sk3_p.*L^2/8; 
end 
sk1=sum(sk1_B<0)/n 
sk2=sum(sk2_B<0)/n 
sk3=sum(sk3_B<0)/n 
  
sk1_1=1./sk1; 
sk2_2=1./sk2; 
sk3_3=1./sk3; 
  
scatter(1:length(Q_d),sk1_1,'r','filled') 
hold on 
scatter(1:length(Q_d),sk2_2,'b','filled') 
scatter(1:length(Q_d),sk3_3,'g','filled') 
 

9.2 STR-B 6.10b 
%Monte carlo simulering fˆr en fritt upplagd balk% 
L=10; 
COV=0.4; 
ln98=-log(-log(0.98)); 
n=50000000; 
gamma_M=1.3; 
gamma_d=1/1.5.*[1/0.83, 1/0.91, 1.0]; 
gamma_dgk=[0.83, 0.91, 1.0]; 
gamma_gumbel=0.577216; 
f_k=24; 
f_d=f_k/gamma_M; 
E_d=10*L^2/8; 
W_x=E_d*1000000/f_d; 
R_d=f_d*W_x/1000000; 
  
sk1_B=zeros(n,10); 
sk2_B=zeros(n,10); 
sk3_B=zeros(n,10); 
  
  
%Skapar Beta och mu fˆr variabel last% 
Q_d=0:0.25:10; 
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Q_k2=Q_d'*gamma_d+0.25; 
Beta2=((COV*sqrt(6))/(pi()-COV*sqrt(6)*gamma_gumbel+ln98))*Q_k2; 
mu2=Q_k2-Beta2*ln98; 
  
Q_d2=10:-0.25:0; 
Gk_medel=Q_d2'./(gamma_dgk.*0.89*1.35); 
Gk_std=0.05*Gk_medel; 
  
%Parametrar fˆr variabel last% 
sk1_gumbel=[mu2(:,1),Beta2(:,1)]; 
sk2_gumbel=[mu2(:,2),Beta2(:,2)]; 
sk3_gumbel=[mu2(:,3),Beta2(:,3)]; 
%Parametrar fˆr permanent last% 
sk1_normal=[Gk_medel(:,1), Gk_std(:,1)]; 
sk2_normal=[Gk_medel(:,2), Gk_std(:,2)]; 
sk3_normal=[Gk_medel(:,3), Gk_std(:,3)]; 
%Parametrar fˆr C24% 
% mu=31.01; 
% std=4.65; 
  
m=31.01; 
v=21.6225; 
mu = log((m^2)/sqrt(v+m^2)); 
std = sqrt(log(v/(m^2)+1)); 
%B‰rfˆrmÂga% 
R=W_x*lognrnd(mu,std,n,1)/1000000; 
  
for i=1:length(Q_d) 
%variabel last% 
sk1_v=-evrnd(-sk1_gumbel(i,1),sk1_gumbel(i,2),n,1); 
sk2_v=-evrnd(-sk2_gumbel(i,1),sk2_gumbel(i,2),n,1); 
sk3_v=-evrnd(-sk3_gumbel(i,1),sk3_gumbel(i,2),n,1); 
  
%permanent last% 
sk1_p=normrnd(sk1_normal(i,1),sk1_normal(i,2),n,1); 
sk2_p=normrnd(sk2_normal(i,1),sk2_normal(i,2),n,1); 
sk3_p=normrnd(sk3_normal(i,1),sk3_normal(i,2),n,1); 
  
%R-E% 
sk1_B(:,i)=R-sk1_v.*L^2/8-sk1_p.*L^2/8; 
sk2_B(:,i)=R-sk2_v.*L^2/8-sk2_p.*L^2/8; 
sk3_B(:,i)=R-sk3_v.*L^2/8-sk3_p.*L^2/8; 
end 
sk1=sum(sk1_B<0)/n 
sk2=sum(sk2_B<0)/n 
sk3=sum(sk3_B<0)/n 
  
sk1_1=1./sk1; 
sk2_2=1./sk2; 
sk3_3=1./sk3; 
  
scatter(1:length(Q_d),sk1_1,'r','filled') 
hold on 
scatter(1:length(Q_d),sk2_2,'b','filled') 
scatter(1:length(Q_d),sk3_3,'g','filled') 
 

9.3 Brottsannolikhetsberäkningar för uppmätt snödjup 
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%Vektor med snödjupsdata för respektive station. Behövs uppdateras manuellt 
med data för den station man vill undersöka.  
p1=[58  58  48  30  42  100 54  53  70  77  33  24  26  68  53  42  64  60  
51  54  64  72  50  50  60  70  85  94  24  53  30  19  48  55  43  32  51  
33  52  63  56  28  47  21  35]; 
p2=[84  75  48  63  100 111 90  84  87  96  59  78  75  106 87  70  79  65  
62  75  103 59  60  68  59  50  55  106 80  69  77  33  68  97  79  35  80  
78  90  86  62  70  77  60  59  48  55  40  69  78  65  76  79  58  113]; 
%p2=[8 7 18 6 12 23 9 9 14 27 9 17 8 23 11 13 22 20 70 42 15 20 7 12 30 21 
17 12 13 15 7 27 10 27 6 9 22 10 5 50 17 12 24 37 3 8 45 4 15 11 2]; 
k=(240*9.82/100/1000); 
gamma_d=[0.83,0.91,1]; 
p=0.98; 
n=5000000; 
L=10; 
gamma_M=1.3; 
f_k=24; 
f_d=f_k/gamma_M; 
E_d=10*L^2/8; 
W_x=E_d*1000000/f_d; 
psi=0.7; 
m=31.01; 
v=21.6225; 
mu = log((m^2)/sqrt(v+m^2)); 
std = sqrt(log(v/(m^2)+1)); 
%Bärförmåga% 
R=W_x*lognrnd(mu,std,n,1)/1000000; 
for i=1:3 
    A(i,:)=[lognfit(psi*1.5*gamma_d(i)*p1),evfit(-
psi*1.5*gamma_d(i)*p1),wblfit(psi*1.5*gamma_d(i)*p1),gevfit(psi*1.5*gamma_d
(i)*p1)]; 
    B(i,:)=[lognfit(psi*1.5*gamma_d(i)*p2),evfit(-
psi*1.5*gamma_d(i)*p2),wblfit(psi*1.5*gamma_d(i)*p2),gevfit(psi*1.5*gamma_d
(i)*p2)];     
    snolast_logn(i,:)=[logninv(p,A(i,1),A(i,2))*k, log-
ninv(p,B(i,1),B(i,2))*k]; 
    snolast_gumbel(i,:)=[-evinv(1-p,A(i,3),A(i,4))*k, -evinv(1-
p,B(i,3),B(i,4))*k]; 
    snolast_wbl(i,:)=[wblinv(p,A(i,5),A(i,6))*k, 
wblinv(p,B(i,5),B(i,6))*k]; 
    snolast_gev(i,:)=[gevinv(p,A(i,7),A(i,8),A(i,9))*k, 
gevinv(p,B(i,7),B(i,8),B(i,9))*k]; 
     
   gk_logn(i,:)=(10-snolast_logn(i,:))/(1.35*gamma_d(i)); 
   gk_gumbel(i,:)=(10-snolast_gumbel(i,:))/(1.35*gamma_d(i)); 
   gk_wbl(i,:)=(10-snolast_wbl(i,:))/(1.35*gamma_d(i)); 
   gk_gev(i,:)=(10-snolast_gev(i,:))/(1.35*gamma_d(i)); 
    
   lognV=[lognrnd(A(i,1),A(i,2),n,1)*k, lognrnd(B(i,1),B(i,2),n,1)*k]; 
   gumbelV=[-evrnd(A(i,3),A(i,4),n,1)*k, -evrnd(B(i,3),B(i,4),n,1)*k]; 
   wblV=[wblrnd(A(i,5),A(i,6),n,1)*k, wblrnd(B(i,5),B(i,6),n,1)*k]; 
   gevV=[gevrnd(A(i,7),A(i,8),A(i,9),n,1)*k, 
gevrnd(B(i,7),B(i,8),B(i,9),n,1)*k]; 
    
   lognP=[normrnd(gk_logn(i,1),0.05.*gk_logn(i,1),n,1),norm-
rnd(gk_logn(i,2),0.05.*gk_logn(i,2),n,1)]; 
   gumbelP=[normrnd(gk_gumbel(i,1),0.05.*gk_gumbel(i,1),n,1),norm-
rnd(gk_gumbel(i,2),0.05.*gk_gumbel(i,2),n,1)]; 
   wblP=[normrnd(gk_wbl(i,1),0.05.*gk_wbl(i,1),n,1),norm-
rnd(gk_wbl(i,2),0.05.*gk_wbl(i,2),n,1)]; 
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   gevP=[normrnd(gk_gev(i,1),0.05.*gk_gev(i,1),n,1),norm-
rnd(gk_gev(i,2),0.05.*gk_gev(i,2),n,1)]; 
    
   logn(i,:)=sum((R-lognV.*L^2/8-lognP.*L^2/8)<0)./n; 
   gumbel(i,:)=sum((R-gumbelV.*L^2/8-gumbelP.*L^2/8)<0)./n; 
   wbl(i,:)=sum((R-wblV.*L^2/8-wblP.*L^2/8)<0)./n; 
   gev(i,:)=sum((R-gevV.*L^2/8-gevP.*L^2/8)<0)./n; 
end 
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10 Bilaga C 
Snödjupsberäkningar med tillhörande Koordinater. 
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Gumbel Lognormal Weibull GEV 
X Y [cm] X Y [cm] X Y [cm] X Y [cm] 

1352648 6148100 44 1310669 6143363 54 1310669 6143363 43 1352648 6148100 58 
1327795 6163724 34 1352648 6148100 58 1352648 6148100 48 1327795 6163724 34 
1356788 6172595 41 1327795 6163724 47 1327795 6163724 32 1356788 6172595 46 
1337838 6176757 40 1356788 6172595 59 1356788 6172595 41 1337838 6176757 38 
1316634 6244149 42 1316634 6244149 57 1337838 6176757 39 1316634 6244149 43 
1339447 6212547 69 1323249 6286643 58 1311985 6234462 39 1339447 6212547 74 
1339599 6219284 52 1341095 6226350 65 1316634 6244149 41 1339599 6219284 45 
1341095 6226350 43 1344697 6242242 64 1339447 6212547 70 1341095 6226350 50 
1338019 6290305 78 1384436 6251150 71 1339599 6219284 47 1338019 6290305 91 
1336887 6299311 99 1365066 6261225 72 1341095 6226350 44 1336887 6299311 95 
1387700 6299598 63 1338019 6290305 97 1365066 6261225 57 1387700 6299598 68 
1405294 6210440 51 1336887 6299311 110 1338019 6290305 77 1405294 6210440 51 
1388579 6221043 52 1387700 6299598 77 1336887 6299311 90 1388579 6221043 50 
1440605 6228515 53 1405294 6210440 73 1405294 6210440 49 1440605 6228515 53 
1409766 6284762 70 1410299 6255493 94 1388579 6221043 50 1409766 6284762 75 
1440300 6306445 58 1409766 6284762 90 1440605 6228515 52 1440300 6306445 63 
1390737 6311248 59 1440300 6306445 66 1410299 6255493 75 1390737 6311248 67 
1466907 6237205 66 1390737 6311248 71 1409766 6284762 67 1466907 6237205 68 
1511093 6253713 66 1642600 6313014 50 1440300 6306445 55 1511093 6253713 57 
1513095 6238822 60 1321965 6333601 96 1390737 6311248 57 1513095 6238822 63 
1642600 6313014 38 1285927 6336873 55 1466907 6237205 64 1642600 6313014 48 
1266528 6412728 46 1283647 6379010 67 1485835 6244170 72 1266528 6412728 45 
1321965 6333601 65 1299734 6384466 67 1511093 6253713 67 1321965 6333601 77 
1285927 6336873 46 1328930 6391338 76 1513095 6238822 61 1285927 6336873 47 
1318988 6345260 67 1306925 6422989 67 1642600 6313014 39 1318988 6345260 68 
1312095 6356397 72 1363989 6337766 88 1266528 6412728 44 1312095 6356397 77 
1283647 6379010 48 1386647 6356701 63 1321965 6333601 67 1283647 6379010 53 
1299734 6384466 55 1333985 6363356 84 1285927 6336873 44 1299734 6384466 55 
1328930 6391338 60 1369427 6373337 106 1318988 6345260 64 1328930 6391338 59 
1305705 6397527 61 1374778 6397818 108 1283647 6379010 49 1305705 6397527 64 
1306925 6422989 57 1357348 6411448 109 1299734 6384466 52 1306925 6422989 68 
1363989 6337766 74 1408028 6323082 70 1328930 6391338 56 1363989 6337766 81 
1386647 6356701 55 1432458 6333282 86 1305705 6397527 60 1386647 6356701 74 
1333985 6363356 72 1435917 6345310 77 1329867 6407599 67 1333985 6363356 78 
1369427 6373337 84 1425547 6346398 85 1363989 6337766 72 1369427 6373337 93 
1374778 6397818 98 1399424 6353070 96 1333985 6363356 69 1374778 6397818 112 
1357348 6411448 93 1444640 6368593 85 1369427 6373337 82 1357348 6411448 103 
1408028 6323082 65 1397428 6368448 89 1357348 6411448 90 1408028 6323082 61 
1435917 6345310 70 1400845 6397284 105 1408028 6323082 58 1435917 6345310 88 
1425547 6346398 72 1420135 6398416 83 1435917 6345310 68 1425547 6346398 74 
1399424 6353070 75 1451010 6400196 94 1425547 6346398 68 1399424 6353070 76 
1444640 6368593 71 1418256 6413949 81 1399424 6353070 72 1444640 6368593 76 
1400845 6397284 90 1397760 6421860 66 1444640 6368593 67 1400845 6397284 104 
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1420135 6398416 76 1489896 6331595 99 1397428 6368448 71 1420135 6398416 78 
1451010 6400196 85 1501396 6363396 101 1400845 6397284 88 1451010 6400196 97 
1418256 6413949 80 1506636 6376085 94 1420135 6398416 72 1418256 6413949 76 
1397760 6421860 59 1457598 6379474 81 1418256 6413949 72 1397760 6421860 65 
1489896 6331595 89 1486544 6387950 92 1397760 6421860 59 1489896 6331595 83 
1501396 6363396 86 1475178 6402525 90 1489896 6331595 80 1501396 6363396 81 
1506636 6376085 83 1528859 6317520 102 1501396 6363396 78 1506636 6376085 81 
1457598 6379474 72 1536596 6349194 141 1506636 6376085 76 1457598 6379474 77 
1486544 6387950 85 1521396 6416727 108 1457598 6379474 68 1486544 6387950 74 
1475178 6402525 85 1651246 6395732 91 1486544 6387950 73 1475178 6402525 87 
1528859 6317520 86 1273519 6478371 72 1528859 6317520 81 1528859 6317520 101 
1536596 6349194 96 1250514 6496316 64 1536596 6349194 97 1536596 6349194 106 
1517398 6362197 95 1248764 6544179 66 1517398 6362197 87 1517398 6362197 88 
1521396 6416727 92 1314229 6446099 97 1521396 6416727 88 1521396 6416727 98 
1651697 6394222 59 1313958 6452670 76 1651697 6394222 55 1651697 6394222 58 
1651246 6395732 71 1298290 6475337 82 1651246 6395732 73 1651246 6395732 85 
1243328 6469170 63 1318937 6483323 84 1668680 6400213 73 1243328 6469170 62 
1250514 6496316 54 1289115 6526071 134 1243328 6469170 61 1250514 6496316 63 
1235760 6516816 47 1338578 6458538 67 1250514 6496316 55 1235760 6516816 45 
1248764 6544179 57 1350485 6473153 76 1235760 6516816 43 1248764 6544179 57 
1314229 6446099 63 1385129 6476269 86 1314229 6446099 69 1314229 6446099 79 
1298290 6475337 67 1361626 6478397 67 1298290 6475337 66 1298290 6475337 76 
1318937 6483323 61 1375017 6483042 100 1318937 6483323 64 1318937 6483323 70 
1289115 6526071 101 1345799 6507250 89 1304527 6502557 84 1289115 6526071 126 
1366477 6450499 49 1451394 6435241 102 1289115 6526071 102 1366477 6450499 47 
1338578 6458538 58 1428415 6437525 96 1366477 6450499 47 1338578 6458538 78 
1350485 6473153 61 1414543 6439714 64 1338578 6458538 59 1350485 6473153 77 
1361626 6478397 58 1432498 6459542 66 1350485 6473153 62 1361626 6478397 71 
1375017 6483042 77 1413569 6467219 55 1361626 6478397 58 1375017 6483042 85 
1344855 6487530 61 1397805 6468532 79 1375017 6483042 77 1344855 6487530 57 
1345799 6507250 68 1446495 6481093 49 1344855 6487530 56 1345799 6507250 65 
1451394 6435241 75 1423509 6492079 66 1345799 6507250 63 1451394 6435241 94 
1428415 6437525 83 1413888 6519620 77 1451394 6435241 81 1428415 6437525 95 
1414543 6439714 48 1433226 6521633 98 1428415 6437525 82 1414543 6439714 62 
1423509 6492079 54 1402377 6541700 72 1423509 6492079 51 1423509 6492079 54 
1413888 6519620 66 1441400 6540750 90 1433226 6521633 82 1413888 6519620 70 
1433226 6521633 88 1478026 6444950 92 1474827 6513298 73 1433226 6521633 87 
1441400 6540750 85 1483889 6475237 71 1493596 6526342 75 1441400 6540750 101 
1478026 6444950 83 1474827 6513298 92 1532650 6452396 83 1478026 6444950 96 
1483889 6475237 63 1493596 6526342 90 1520014 6518055 72 1483889 6475237 72 
1474827 6513298 74 1532650 6452396 108 1570525 6459105 74 1474827 6513298 79 
1493596 6526342 79 1543268 6513959 74 1619348 6515197 47 1493596 6526342 81 
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1532650 6452396 89 1520014 6518055 85 1698109 6477549 56 1532650 6452396 88 
1520014 6518055 82 1521928 6539520 77 1335639 6561251 82 1520014 6518055 76 
1521928 6539520 63 1619348 6515197 65 1310949 6566098 85 1521928 6539520 69 
1570525 6459105 81 1599478 6535240 73 1303877 6646035 78 1570525 6459105 71 
1698109 6477549 59 1335639 6561251 99 1359859 6594110 83 1698109 6477549 58 
1335639 6561251 85 1310949 6566098 112 1354128 6627333 71 1335639 6561251 92 
1303877 6646035 90 1303877 6646035 98 1417454 6553636 75 1303877 6646035 78 
1359859 6594110 80 1359859 6594110 101 1428069 6621909 88 1359859 6594110 111 
1354128 6627333 80 1417454 6553636 87 1409095 6652100 95 1354128 6627333 71 
1417454 6553636 74 1428069 6621909 103 1465147 6587068 70 1417454 6553636 93 
1428069 6621909 96 1448729 6646947 105 1488999 6588449 72 1428069 6621909 94 
1448729 6646947 100 1468648 6570896 88 1506045 6607441 75 1448729 6646947 99 
1409095 6652100 111 1465147 6587068 86 1457397 6637991 84 1409095 6652100 98 
1468648 6570896 75 1488999 6588449 111 1527095 6603947 61 1468648 6570896 91 
1465147 6587068 70 1506045 6607441 89 1547988 6619842 69 1465147 6587068 77 
1488999 6588449 66 1457397 6637991 97 1586689 6553549 66 1488999 6588449 85 
1506045 6607441 75 1532315 6544182 65 1609607 6555987 60 1506045 6607441 89 
1454139 6625452 107 1561585 6543760 88 1615195 6603220 53 1454139 6625452 99 
1457397 6637991 88 1545707 6547849 90 1601796 6639009 61 1457397 6637991 95 
1527095 6603947 61 1527095 6603947 74 1598508 6653833 65 1527095 6603947 69 
1555878 6615306 58 1544899 6608830 72 1663008 6557847 61 1555878 6615306 74 
1547988 6619842 70 1555878 6615306 68 1645957 6580728 67 1547988 6619842 78 
1586689 6553549 63 1547988 6619842 90 1643058 6628128 65 1586689 6553549 78 
1609607 6555987 62 1586689 6553549 80 1676277 6638599 74 1609607 6555987 58 
1615195 6603220 59 1615195 6603220 69 1709680 6597326 74 1615195 6603220 55 
1588305 6604219 52 1588305 6604219 60 1330647 6730795 112 1588305 6604219 65 
1601796 6639009 66 1619058 6617396 66 1325117 6758679 78 1601796 6639009 67 
1599910 6643059 69 1601796 6639009 73 1370068 6711490 119 1599910 6643059 70 
1568158 6642941 73 1599910 6643059 81 1385096 6730045 96 1568158 6642941 78 
1598508 6653833 68 1568158 6642941 83 1393996 6745043 96 1598508 6653833 75 
1628447 6601988 58 1598508 6653833 75 1411465 6670241 96 1628447 6601988 69 
1656496 6606999 82 1663008 6557847 82 1436728 6674298 111 1656496 6606999 72 
1643058 6628128 70 1645957 6580728 116 1454218 6686137 69 1643058 6628128 71 
1676277 6638599 83 1627959 6582240 75 1456146 6663262 105 1676277 6638599 77 
1330647 6730795 132 1628447 6601988 69 1509899 6684393 75 1330647 6730795 112 
1325117 6758679 90 1656496 6606999 85 1468158 6695381 113 1325117 6758679 80 
1388337 6671942 79 1643058 6628128 81 1479066 6708247 78 1388337 6671942 90 
1370068 6711490 145 1676277 6638599 92 1482668 6730365 85 1370068 6711490 118 
1385096 6730045 109 1709680 6597326 92 1520356 6669240 79 1385096 6730045 102 
1411465 6670241 107 1330647 6730795 132 1518429 6724499 96 1411465 6670241 101 
1436728 6674298 124 1325117 6758679 85 1550437 6753799 115 1436728 6674298 116 
1454218 6686137 79 1388337 6671942 87 1606798 6658143 66 1454218 6686137 70 
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1456146 6663262 111 1370068 6711490 143 1614367 6700697 82 1456146 6663262 126 
1509899 6684393 82 1385096 6730045 107 1584368 6703297 104 1509899 6684393 80 
1468158 6695381 126 1393996 6745043 114 1573076 6757702 89 1468158 6695381 119 
1479066 6708247 84 1411465 6670241 110 1663349 6663942 84 1479066 6708247 86 
1491899 6722345 88 1436728 6674298 135 1341766 6799523 104 1491899 6722345 96 
1482668 6730365 92 1454218 6686137 90 1324447 6835550 149 1482668 6730365 93 
1520356 6669240 90 1420899 6716629 87 1315006 6863471 133 1520356 6669240 82 
1518429 6724499 113 1456146 6663262 118 1337949 6864349 103 1518429 6724499 94 
1550437 6753799 121 1509899 6684393 91 1381868 6775717 118 1550437 6753799 115 
1606798 6658143 77 1468158 6695381 134 1366249 6776197 116 1606798 6658143 65 
1614367 6700697 100 1479066 6708247 90 1400777 6781110 118 1614367 6700697 79 
1584368 6703297 118 1491899 6722345 94 1362856 6786297 117 1584368 6703297 102 
1573076 6757702 92 1482668 6730365 97 1388780 6808941 85 1573076 6757702 107 
1663349 6663942 91 1520356 6669240 95 1436949 6779899 97 1663349 6663942 90 
1342397 6811443 155 1518429 6724499 119 1449450 6787297 104 1342397 6811443 146 
1324447 6835550 175 1606798 6658143 83 1450146 6814143 137 1324447 6835550 151 
1337949 6864349 118 1584368 6703297 147 1413837 6832955 127 1337949 6864349 108 
1381868 6775717 146 1573076 6757702 113 1446547 6836730 126 1381868 6775717 116 
1366249 6776197 131 1663349 6663942 105 1438796 6854290 96 1366249 6776197 121 
1400777 6781110 135 1342397 6811443 147 1409666 6861210 87 1400777 6781110 124 
1436949 6779899 108 1324447 6835550 162 1487548 6771112 111 1436949 6779899 105 
1449450 6787297 122 1337949 6864349 112 1475326 6824348 98 1449450 6787297 105 
1450146 6814143 165 1366249 6776197 138 1527595 6828470 102 1450146 6814143 139 
1438796 6854290 115 1400777 6781110 134 1551179 6832249 135 1438796 6854290 96 
1487548 6771112 140 1361284 6844593 119 1518956 6844068 87 1487548 6771112 107 
1475326 6824348 114 1436949 6779899 114 1569197 6795449 110 1475326 6824348 100 
1500897 6857287 99 1449450 6787297 126 1336236 6917374 114 1500897 6857287 89 
1527595 6828470 125 1450146 6814143 159 1347219 6974972 128 1527595 6828470 101 
1551179 6832249 151 1438796 6854290 111 1431319 6884403 100 1551179 6832249 143 
1518956 6844068 104 1409666 6861210 109 1455345 6896840 99 1518956 6844068 87 
1569197 6795449 124 1475326 6824348 114 1434820 6930836 103 1569197 6795449 114 
1335217 6941510 119 1500897 6857287 101 1442788 6964998 99 1335217 6941510 114 
1442788 6964998 111 1551179 6832249 160 1505465 6879700 85 1442788 6964998 102 
1469257 6920767 111 1569197 6795449 137 1491799 6896755 105 1469257 6920767 99 
1497998 6934790 102 1335217 6941510 116 1469257 6920767 96 1497998 6934790 85 
1463409 6960436 141 1347219 6974972 143 1497998 6934790 86 1463409 6960436 117 
1484236 6961685 126 1415296 6879392 109 1463409 6960436 117 1484236 6961685 110 
1550998 6887746 122 1469257 6920767 114 1484236 6961685 108 1550998 6887746 111 
1518888 6956107 129 1497998 6934790 104 1550998 6887746 107 1518888 6956107 110 
1571115 6893582 157 1463409 6960436 138 1518888 6956107 107 1571115 6893582 140 
1576423 6919497 136 1484236 6961685 128 1571115 6893582 136 1576423 6919497 127 
1584060 6937230 122 1550998 6887746 125 1576423 6919497 121 1584060 6937230 118 
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1567446 6940000 109 1518888 6956107 122 1584060 6937230 110 1567446 6940000 111 
1609729 6948009 125 1571115 6893582 160 1567446 6940000 100 1609729 6948009 140 
1589049 6966097 174 1576423 6919497 144 1609729 6948009 120 1589049 6966097 149 
1599299 6981244 149 1584060 6937230 132 1589049 6966097 145 1599299 6981244 142 
1620497 6991349 171 1567446 6940000 119 1599299 6981244 135 1620497 6991349 138 
1315122 7024447 213 1609729 6948009 141 1620497 6991349 144 1315122 7024447 208 
1330678 7050877 236 1589049 6966097 166 1346136 7048853 156 1330678 7050877 211 
1333409 7076223 235 1599299 6981244 168 1330678 7050877 204 1333409 7076223 185 
1396158 6998180 168 1315122 7024447 209 1333409 7076223 200 1396158 6998180 154 
1444799 6989141 133 1330678 7050877 230 1403950 7044096 114 1444799 6989141 114 
1561396 7004569 115 1396158 6998180 159 1365169 7077336 156 1561396 7004569 95 
1581339 7007461 109 1561396 7004569 112 1444799 6989141 111 1581339 7007461 85 
1593296 7007539 100 1593296 7007539 98 1433476 7010333 90 1593296 7007539 80 
1612849 7041044 144 1612849 7041044 144 1436960 7015492 89 1612849 7041044 128 
1616518 7073057 153 1616518 7073057 143 1436197 7046187 107 1616518 7073057 134 
1662518 7028162 126 1662518 7028162 133 1476530 6994342 102 1662518 7028162 107 
1687030 7072054 132 1687030 7072054 134 1537059 7032967 99 1687030 7072054 133 
1413188 7181792 223 1413188 7181792 221 1518678 7054018 99 1413188 7181792 196 
1418286 7107367 139 1418286 7107367 131 1527698 7091993 98 1418286 7107367 116 
1420799 7156279 147 1420799 7156279 140 1561396 7004569 95 1420799 7156279 133 
1422016 7203767 257 1422016 7203767 254 1581339 7007461 87 1422016 7203767 255 
1503398 7163892 132 1503398 7163892 120 1571669 7007924 94 1503398 7163892 106 
1574966 7117735 125 1465998 7192553 175 1593296 7007539 82 1574966 7117735 110 
1589254 7213016 140 1574966 7117735 117 1584266 7033360 119 1589254 7213016 112 
1673450 7205493 141 1589254 7213016 129 1590867 7076674 110 1673450 7205493 121 
1721147 7157297 154 1604950 7157459 149 1612849 7041044 124 1721147 7157297 133 
1708766 7187716 133 1621037 7170396 123 1662518 7028162 107 1708766 7187716 116 
1467096 7302450 179 1615027 7204293 117 1687030 7072054 122 1467096 7302450 181 
1701920 7228276 134 1673450 7205493 128 1413188 7181792 189 1701920 7228276 114 
1715469 7274741 142 1721147 7157297 150 1418286 7107367 115 1715469 7274741 115 
1791240 7285776 132 1708766 7187716 124 1503398 7163892 108 1791240 7285776 110 
1743098 7334845 136 1486855 7239300 178 1465998 7192553 162 1743098 7334845 116 
1730820 7416363 149 1467096 7302450 174 1528966 7170460 106 1730820 7416363 136 
1848626 7386949 166 1639450 7261539 138 1574966 7117735 107 1848626 7386949 150 
1855529 7417957 137 1701920 7228276 126 1589254 7213016 112 1855529 7417957 113 
1709056 7460437 142 1737059 7257765 151 1604950 7157459 136 1709056 7460437 127 
1721448 7542389 120 1715469 7274741 133 1615027 7204293 106 1721448 7542389 115 
1827266 7477000 135 1791240 7285776 123 1699398 7174093 112 1827266 7477000 122 
1822037 7493357 116 1743098 7334845 127 1669228 7190597 110 1822037 7493357 109 
1824078 7535257 130 1730820 7416363 139 1673450 7205493 118 1824078 7535257 116 
1623986 7587778 144 1791797 7365243 169 1708766 7187716 114 1623986 7587778 126 
1596930 7593978 252 1848626 7386949 166 1479195 7213447 117 1596930 7593978 236 
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1745096 7567000 127 1855529 7417957 127 1486855 7239300 157 1745096 7567000 115 
      1709056 7460437 131 1500746 7286073 142       
      1746497 7522593 97 1549001 7238976 105       
      1827266 7477000 126 1536826 7280398 131       
      1822037 7493357 109 1563287 7219120 111       
      1824078 7535257 119 1559449 7311263 147       
      1623986 7587778 141 1639450 7261539 122       
      1596930 7593978 236 1701920 7228276 114       
      1745096 7567000 119 1737059 7257765 132       
            1715469 7274741 117       
            1697067 7315484 106       
            1764501 7251861 105       
            1791240 7285776 109       
            1878551 7328945 115       
            1552218 7365822 116       
            1595198 7328798 115       
            1597022 7422286 133       
            1700197 7349921 129       
            1727798 7384595 129       
            1743098 7334845 114       
            1730820 7416363 132       
            1791797 7365243 149       
            1848626 7386949 145       
            1855529 7417957 113       
            1690449 7498400 98       
            1776389 7485206 109       
            1827266 7477000 118       
            1822037 7493357 105       
            1824078 7535257 113       
            1623986 7587778 123       
            1771987 7609067 99       
            1812178 7577530 108       
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11 Bilaga D 
 
Interpolationsresultat för IDW och ordinär kriging med resultaten från fördelningarna av wei-
bul, gumbel, GEV och lognormal.  
 
Weibull IDW 
 
Count 243 
Mean -0,00894833104834303 
Root-Mean-Square 0,337273579551478 
Power (p) 2,312137576637 
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IDW Lognormal 
 
Count 220 
Mean -0,0099590177162885 
Root-Mean-Square 0, 483732281293357 
Power (p) 2,19436363615917 
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IDW Gumbel 
 
Count 212 
Mean -0,0101912318686424 
Root-Mean-Square 0,433329735421027 
Power (p) 2,062781011757 
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IDW GEV 
 
Count 212 
Mean 0,00782823745587945 
Root-Mean-Square 0,446392465643838 
Power (p) 2,145571386438 
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Ordinär kriging Weibull  
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Ordinär kriging Lognormal 
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Ordinär kriging Gumbel 
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Ordinär kriging GEV 
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