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Förord 
 

Detta projekt är ett samarbetsprojekt mellan avdelningen för Geovetenskap, 

LTU, Institutionen för Mark- och vattenteknik, KTH och SMHI. Studien är 

finansierad av Svenskt Vattencentrum (SVC), Elforsks arbetsgrupp HUVA 

(Hydrologiskt Utvecklingsarbete) och Kempestiftelsen. SVC delfinansierar 

doktorander (Nils Granlund, LTU och Jesper Ahlberg, KTH), HUVA finansierar 

seniorforskare (Angela Lundberg, LTU, David Gustavsson, KTH, och Fredrik 

Wetterhall/Göran Lindström, SMHI) och Kempestiftelsen finansierar 

mätutrustningen. Projekt genomförs i nära samarbete med 

Vattenregleringsföretagen och representanter för norska och schweiziska 

forskningsgrupper samt de två KTH-professorerna Per-Erik Jansson och 

Anders Wörman. Samverkan har även skett med andra närliggande 

snöprojekt på LTU och KTH. Studien beräknas pågå under fem år och detta är 

en delrapport efter ca 2,5 år. 
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Sammanfattning 
 
Ambitionen med projektet är att minska volymfelet i avrinningsprognoser 

samt att förbättra tidsbestämningen av den första avrinningen och av 

flödespikarna i samband med snösmältning.  Projektet fokuserar på att 

kombinera modell- och mättekniksutveckling för att utforska hur mo-

dellstruktur och metod för att integrera mätinformation (dataassimilering) kan 

optimeras i förhållande till tillgängliga snödata. Syftet är att utveckla en 

operationellt användbar metod baserad på kostnads- och tidseffektiva 

mättekniker och modelleringsverktyg. Metoden skall anpassas för användning 

av både stora och små vattenreglerande företag, och den skall ge en 

betydande förbättring av prognoserna. 

I projektet testats och vidareutvecklas en rad mättekniker, som tex 

snökuddar, automatiska snödjups- och snödensitetssensorer, och mark-

radartekniker. Radartekniken vidareutvecklas för bestämning av snötäckets 

djup, densitet och våthet genom att utnyttja informationen som fås från 

radarvågornas utbredningshastighet, av att ett flerkanalssystem används och 

från amplitudutsläckning.  

En ny snömodell har utvecklats för att kunna testa olika val av modellstruktur 

för processrepresentation och distribution i tid och rum. Modellen är 

programmerad som en subrutin till SMHI:s nya hydrologiska simulerings-

system HYSS, men kan i princip kopplas till vilken hydrologisk modellplattform 

som helst. Kärnan i modellen är en modell av snö- och markskiktet, där 

snösmältning och avdunstning från marken kan beräknas antingen med 

graddagarsmetoden eller med energibalansmetoden. En enkel variant av 

HBV-modellens grundvatten- och sjörepresentation används för att simulera 

avrinningen. Den rumsliga distributionen av snö- och markmodellen kan 

väljas fritt. I projektet testas både distribuering i gridnät med olika 

upplösning, samt distribuering i klasser uppdelade enligt höjd, lutning, 

vädersträck och vegetation.  

En dataassimileringsrutin baserad på Ensemble Kalmanfilter (EnKF) har 

utvecklats för integrering av snöinformation i simuleringarna. EnKF metoden 

uppdaterar parametervärden och modelltillstånd, som funktion av kovariansen 

mellan modellfel och modelltillstånd, parametrar och inputvariabler. Exempel 

på sådana parametrar och variabler är graddagsfaktorn för smältning och 

snömängd.  Kovariansmatrisen genereras genom slumpmässiga störningar på 

inputvariabler och parametrar. EnKF ger förutom en automatisk uppdatering 

och kalibrering även en uppskattning av osäkerheter i resultaten.  

Resultaten av simuleringarna med det nyutvecklade modellsystemet visar att 

dataassimilering med EnKF av distribuerade snödata kan förbättra avrinnings-

prognoserna och uppskatta osäkerheter i resultaten. För enstaka år visades 

även att de markburna radarmätningarna av snömängden minskade 

osäkerheterna och förbättrade prognoserna mer än motsvarande manuella 

mätningar. En systematisk undersökning av förtjänsten av olika modell-

strukturer och av rumslig distribuering i förhållande till datakvalitet och data-

mängd återstår dock som en viktig uppgift för projektets avslutande hälft.  
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Summary  
 
The aim with this project is to reduce the volume error in runoff prognoses 

and to improve the timing of snowmelt runoff onset and snowmelt runoff 

peaks.  The aim with this study is to investigate different model structures 

and data assimilation methods in relation to the available data in order to 

develop improved forecasts and operationally useful methods. The aim is to 

develop an operational method based on time and resource effective 

measurement techniques and modeling tools.  

The method should be applicable for both small and large river regulation 

companies and it should provide an essential improvement of the prognoses.  

A number of snow measurement techniques are tested and further developed 

within the project (e.g. snow pillows, automated snow depth and snow 

density sensors, ground penetrating radar techniques). The ground 

penetrating radar technique is further developed for assessment of snow pack 

density, depth and wetness. This is done by using the amplitude damping and 

the additional information given by measuring with several different channels.  

A new snow model has been developed in order to test the effect of different 

choices of model structure for process representation and distribution in time 

and space.  

The model is programmed as a subroutine in the SMHI new hydrological 

simulation system HYSS, but the model can, in principle, be linked to any 

hydrological model platform. The core of the model is a model of the snow 

and soil layers, where the snow melt and the soil evaporation can be 

calculated using either a degree-day model or an energy balance model. A 

simple version of the ground water and lake representation of the HBV-model 

is used to simulate the runoff. The spatial distribution of the snow and soil 

model can be chosen without restrictions.  Distribution in grid nets with 

different resolutions as well as distribution in different height, slope, aspect 

and vegetation classes is tested within the project.  

A data assimilation routine based on the Ensemble Kalmanfilter (EnKF) has 

been developed for integration of snow data into the simulations. The EnKF 

method updates parameter values and model states, as functions of the 

covariance between model error, model state, parameters and input 

variables. Examples of such parameters are: the degree-day factor for snow 

melt and the snow mass. EnKF gives besides an automatic update and 

calibration also an estimate of the result uncertainty.  

The results from the simulations with the newly developed model system 

show that EnKF data assimilation of distributed snow data can help to improve 

runoff predictions. For single years, the results also show that the ground 

penetrating radar snow measurements reduce model uncertainty more than 

the corresponding manual measurements. A systematic investigation of the 

impact of model structure and spatial distribution in relation to the quality and 

quantity of the snow data still has to be performed in the second half of the 

project. 
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1 Introduktion 

1.1 Förbättrad användning av tillgänglig snöinformation 

 

De svenska vattenkraftsföretagen har under många år samlat in stora mängder 

information om snömagasinets storlek genom helikopterburna markradar-

mätningar och via manuella snötaxeringar. Dessutom finns satellitbaserade 

metoder som ger information om hur snömagasinets storlek, våthet och 

utbredning varierar med tiden.  Dessa data har dock endast i begränsad 

utsträckning använts för att förbättra snösmältningstillrinningsprognoserna till 

vattenkraftsmagasinen (Andreasson et al., 2001).  

Det finns ett generellt behov av metoder för att effektivare utnyttjande av 

mätinformation i modellering, så kallad dataassimilering, och av prognosmetoder 

som inkluderar osäkerhetsskattningar och sannolikhetsprognoser. Dessutom ökar 

kraven på reglerkraft samtidigt som kraven på en god ekologisk status i 

vattendragen kräver begränsningar i reglerkapaciteten. En reducering av 

volymfelet, en förbättring av tidsbestämningen i avrinningsprognoserna i 

samband med snösmältningen samt en kvantitativ uppskattning av osäker--

heterna bör därför vara av stor relevans för ett effektivare utnyttjande av 

vattenkraften. Vår vision är därför att utveckla en operationellt användbar metod 

baserad på kostnads- och tidseffektiva mättekniker och att utveckla mode-

leringsverktyg för stora och små vattenreglerande företag. 

Åtskilliga studier med avsikt att förbättra avrinningsprognoser har gjorts. I dessa 

studier har huvudsakligen HBV-modellen testats och utvärderats mot andra 

mätningar än vattenföring (se t.ex. Lindström et al., 1997 och Bergström et al., 

2002). I operationella prognostillämpningar har dock nästan enbart vattenföring 

använts för kalibrering och uppdatering av modellen. Detta beror på att modellen 

för det mesta har fungerat bra, och att de små förbättringar som har uppnåtts 

med hjälp av till exempel snömätningar och satellitdata hittills inte har kunnat 

motivera det extra databehov och de extra arbetsinsatser som krävs.  

Snötäcket spelar en avgörande roll för avrinningen, speciellt i norra Sverige där 

de största flödena kommer under snösmältningen. Tillförlitligheten i prognoserna 

kan därför ökas genom att i kalibreringen inkludera parametrar som snöns 

vattenekvivalent och snötäckningsgrad, men tillgängligheten till dessa data har 

hitintills inte varit tillräckligt god. Utvecklingen mot förbättrade prognoser för 

vattenregleringsändamål har identifierat behovet av distribuerade modeller, där 

hänsyn tas till lokala variationer i väder, klimat, topografi, vegetation och 

markegenskaper. För detta krävs data på flera olika rums- och tidsskalor. Idag 

finns karaktäriserande parametrar som digital terrängmodell, vegetationstyp och 

markegenskaper av god kvalité, men kännedomen om rums- och tidsvariationen 

beträffande vattenmagasinen i snö och mark behöver emellertid förbättras. 

Fjärranalysmetoder har stor potential att ge direkt information om snömagasinets 

storlek och utbredning, men det finns också potential att inkludera enklare 

markbaserade mätmetoder som skulle kunna vara kostnadseffektiva om de 

kombineras med en effektiv dataassimilering.  
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2 Bakgrund  

Traditionellt har snömagasinsvolymen i Sverige uppskattats via temperatur- och 

nederbördsmätningar vid enstaka väderstationer eller genom manuella 

tidskrävande snötaxeringar. Snönederbördsmätningarna måste korrigeras för 

stora systematiska fel (p.g.a bl.a. vind och svårigheter att klassificera neder-

bördsfaser) och dessutom ändras snöfördelningen p.g.a. stora snöomför-

flyttningar på grund av vinddrift i fjällområdena. För att öka noggrannheten på 

en skala relevant för svenska avrinningsområden krävs därför metoder som kan 

beskriva variationen i både tid och rum med hög upplösning.  

Stora framsteg i skattningen av snöekvivalenten har gjorts tack vare utvecklande 

av olika geofysiska och fjärranalysmetoder: t ex genom georadarmätningar från 

skoter och helikopter (Marchand, 2003), och via mätning av densitet och 

fuktighet med olika typer av kapacitansmätare (Stähli et al., 2004).  

Snötäckningsgrad är den fjärranalysparemeter som främst används för 

modellering av snötäcket. AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) 

är en optisk sensor som begränsas av låg rumslig upplösning och krav på 

molnfria förhållanden. SAR (Synthetic Aperture Radar) är ett mikrovågsystem 

användbart även för molniga dagar (Koskinen et al., 1997; Pulliainen och 

Hallikainen, 2001). Resultaten från EU-projektet Hydalp, där SMHI deltog, visade 

att fjärranalystekniker kan förbättra snösmältningsprognoserna (Johansson et al., 

2000) men att ytterligare förbättringar behövs innan SAR kan användas 

operationellt i svenska fjälltrakter (Caves et al., 1999). Företaget SwedPower 

arbetar med att förbättra satellitbaserade snösmältningsprognoser med både 

optiska och mikrovågstekniker (ERS-2 SAR, MODIS and Landsat TM) (Boresjö 

Bronge, 2003).  Generellt kan sägas att noggrannheten i uppskattningar 

baserade på fjärranalysmetoder kan förbättras om de kalibreras med 

markbundna mätningar av kritiska snöparametrar med hög precision.  

En i sammanhanget värdefull mätmetod är den nyutvecklade laserskannings-

tekniken (Hedvall och Larsson, 2005) för att bestämma snötäckets tjocklek över 

stora ytor. Metoden öppnar nya möjligheter men tekniken är dyrbar och behöver 

kompletteras med densitetsbestämningar för att man skall kunna bestämma 

vattenekvivalenten.  

Studier med syfte att bättre kunna bestämma ett snötäckes densitet har 

genomförts. Lundberg et al. (2005) visade t.ex. hur man kan nyttja sambandet 

mellan snödjup och snödensitet för att ta hänsyn till den densitetsskillnad som 

orsakas av snötäckets tyngd.  Men för att även kunna inkludera densitets-

skillnader som uppstår av andra orsaker krävs ytterligare studier. Gustafsson 

(2006) visar hur markradarmätningar med multipla antenner kopplade till ett 

flerkanalssystem kan köras från snöskoter för att noggrannare uppskatta 

snötäckets djup och densitet direkt från radarsignalen. Dessa markbundna 

mätningar ger troligen högre noggrannhet och precision i såväl positionering som 

snödensitet och vattenekvivalent än motsvarande flygburna mätningar. Men både 

de helikopterburna och de markbundna mätningarna behöver emellertid 

vidareutvecklas för att ta hänsyn till våthet vilket har en stor påverkan på 

radarsignalen (Lundberg och Thunehed, 2000).  
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Osäkerheten i snömagasinen kan alltså minskas på många olika sätt, man kan 

t.ex. 

1 öka antalet nederbördsstationer; 

2 införa nya bättre metoder att mäta snötäckets parametrar (djup, densitet, 

våthet och vattenekvivalet) både i enskilda punkter över tid och över större 

ytor vid kritiska tidpunkter;  

3 öka säkerheten i hur man separerar snö- och regnnederbörd; 

4 förbättra modelleringen av snötäckets ackumulation och avsmältning; 

5 kombinera markbunden snöinformation med fjärranalysdata; 

 

I detta projekt har vi främst arbetat med punkterna 2 till 4 men avser även att 

inkludera fjärranalysdata som visar närvaron av smältande snö.  

Traditionellt har man i Sverige använt sig av relativt enkla metoder för att 

korrigera modellresultaten till aktuella observationer av snömagasinet. I de fall 

då modellen har modellerat för långsam eller för snabb avsmältning har man 

backat modellen och justerat temperaturen under en kortare period för att sedan 

köra fram modellen till aktuellt datum med de nya manipulerade temperaturerna. 

En annan variant för att uppdatera modellen till aktuella observationer är att 

direkt förändra snömagasinets utbredning eller storlek baserat på 

observationerna. 

Det finns emellertid många fördelar med att använda sig av en 

sannolikhetsbaserad dataassimileringsmetodik, se McLaughlin (2002) för en 

översikt.  

Vår primära ansats är därför att använda oss av en sådan teknik: ett Ensemble 

Kalman filter (Evensen, 1994; Moradkhani et al., 2005). Denna metod är ett 

effektivt sätt att inkludera osäkerheter i såväl indata som utdatavariabler samt av 

modellparametrar. Denna analys av osäkerheter ger oss tillfälle att analysera 

prognoskedjan i detalj, vilket i sin tur öppnar möjligheter till att förbättra de 

svagaste länkarna. Dessutom torde det också vara av stort intresse för 

bedömningen av regleringsbehov att få tillgång till en kvantifierad osäkerhet i 

prognoserna. Det finns förstås andra angreppssätt, t.ex. olika kalibrerings-

strategier, men erfarenheter visar att det blir minst lika bra resultat med 

Ensemble Kalman filtrering och beräkningstiden blir effektivare.    

2.1 Försöksområden 

Kultsjön och Korsvattnet, Ångermanälvens respektive Indalsälvens 

avrinningsområde, används som försöksområden (Fig. 1 och Tabell 1). Kultsjön 

har använts i många tidigare hydrologiska studier, och utgör därför ett bra 

referensområde. Korsvattnet är ett högre liggande område där SMHI har en 

väderstation och dessutom har ny mätutrustning från detta projekt installerats i 

området. Modellanalys görs på bägge områdena.  
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Figur 1. Försöksområden, Korsvattnet till vänster och Kultsjön till höger, med 

avrinninsgområdesgränsen (röd linje), och för Korsvattnet även markradarprofiler 

(blå linjer) och position för snö- och klimatstation (gul punkt), samt 

Vattenregleringföretagens manuella snömätningar (ljusblå punkter) Observera 

den stora skillnaden i skala. © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 

2009/1084 

 

 

Tabell 1 Sammanställning av försöksområdenas karaktäristik. 

  Korsvattnet Kultsjön 

Latitud; longitud N 63°50’; E 13°30’ N 64°28; E 15°26’ 

Terräng  typ   

Mestadels kalfjäll, 730-

1200 m.ö.h 

Mycket varierande topografi 

och vegetation från kalfjäll till 

fjällnära barrskog 

Storlek 86 km2 1777 km2 

  

2.2 Studiens organisation 

Forskningsmiljön för detta projekt består av fyra seniora forskare, som behärskar 

såväl mät- som modelleringsteknik (Angela Lundberg, LTU, David Gustafsson, 

KTH samt Fredrik Wetterhall och Göran Lindström, SMHI), samt en doktorand vid 

vartdera lärosätet (Nils Granlund LTU och Jesper Ahlgren KTH). För projektet har 

en referensgrupp bildats bestående av representanter för Sveriges olika 

kraftföretag, en representant vardera för Vattenregleringsföretagen, Elforsk 

Vattenfall, SINTEF/Statkraft, Norge och WSL, Schweiz samt professorerna Anders 

Wörman och Per-Erik Jansson KTH. 
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3 Mål  

Målet med detta projekt kan delas upp i två delar: 

 

 att skapa en forskarmiljö med kompetens att utveckla ett optimerat 

mätsystem för förbättrade avrinningsprognoser. Mätsystemet ska i första 

hand anpassas för fjällområden men kommer även att fungera för lägre 

liggande områden med skog. 

 

 att utveckla och analysera metoder baserade på kombinationer av olika 

hydrologiska modeller, uppdateringsmetoder och snödata för att uppskatta 

snötäckets utbredning och vatteninnehåll inom ett avrinningsområde.  

 

Frågeställningen kan delas upp i  

 

a) vilka interna variabler bör mätas?  

b) vilken rums- och tidsupplösning krävs?  

c) vilken modell/uppdateringsmetod ger bäst resultat utifrån tillgängliga data?  

d) vilka metoder bör användas för att mäta variablerna?  

e) hur förfinar/vidareutvecklar man dessa mätmetoder och modeller? 

 

Projektets övergripande mål skall uppnås genom att: 

 

• bygga upp och testa ett kostnadseffektivt, optimerat nätverk av 

meteorologiska stationer för högkvalitativa punktmätningar (hög tidsupplösning 

och noggrannhet) av klimatvariabler samt snöparametrarna; djup, densitet, 

fuktighet och vattenekvivalenten. Dessa kontinuerliga punktmätningar 

kompletteras med mätningar av den rumsliga variationen i snöparametrarna. 

• testa och vidareutveckla olika tekniker för mätningar av snöns djup, densitet, 

fuktighet och vatteninnehåll som görs med markradar, snökuddar, SWS (snow 

water sensor, Wolfram Sommer), samt med handburna sensorer för snabba GPS-

markerade punktmätningar av snödjup och snödensitet (Mathew Sturm, Wolfram 

Sommer) 

• utveckla användandet av snödjupsmätningar och modellsimuleringar för att 

korrigera vinternederbörden, och på så sätt förbättra modellernas simulering av 

snötäckets uppbyggnad under förvintern. 

• samla in och ta till vara hittills outnyttjade snödjupsdata för korrigering av 

nederbördsdata, samt analysera vinsten av att inkludera ytterligare automatiska 

snödjupstationer inom området.  

• utföra en multivariat analys av vilka kombinationer av modeller, 

uppdateringsmetoder och data som är mest effektiva i förhållande till 

förbättringen av uppskattningen av snömagasinets storlek och snösmältningens 

förlopp. 
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4 Resultat  

I detta avsnitt redovisas först de tester av de nya snömätningstekniker som 

genomförts inom projektet samt de förbättringar som testerna lett till.  Därefter 

beskrivs de förbättringar i paremetermodellering och modellstruktur som har 

gjorts.  

4.1 Mätning av snöparametrar  

Vi började studien med att i samarbete med projektet Development of Gamma 

Water Instrument Platform at the Baltic Shield göra en inventering av 

markbundna metoder för att mäta snöparmetrar (snötäckets tjocklek, densitet, 

våthet och närvaro av skarskikt). En klassificering av vilka metoder som passar 

för vilka parametrar och vilken tids- och rumsupplösning de ger är publicerad och 

visas i Tabell 2 (Modiferad från Lundberg et al. 2009a). David Gustafsson och 

Angela Lundberg har även läst och kommenterat det utkast till standardisering av 

massbaserade metoder för punktbestämning av snöns vattenekvivalent där Björn 

Norell, Vattenregleringsföretagen, Östersund är svensk representant (CEN_ 

TC318_Hydrometry_ WG_11 Snow Water Equivalent, 2009).   

4.2 Installation av snöstation 

Inom projektet har vi påbörjat testning av den snömätningsstation i Korsvattnet 

som installerades vårvintern 2008  (Fig. 2 till 5). Stationen innehåller ett 

lågfrekvent impedansband för mätning av snödjup, -densitet och -våthet (se Fig. 

2 och 3) samt solinstrålnings- och snötemperatursensorer. På hösten 2008 

kompletterades stationen med en snökudde för mätning av snövatten-

ekvivalenten (Fig. 4).  

 

 
Figur 2. Principskiss av snömätstation med ett lågfrekvenst impedansband 

impedansband för mätning av snödjup, -densitet och -våthet samt sensorer för 

snötemperatur (termometrar), snödjup (ultraljud) och snöytetemperatur 

(infraröd sensor).  
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Tabell 2. Automatiserade markbundna mättekniker för bestämning av snödjup 
(D), snö-densitet , snövattenekvivalent (SVE), snövåthet ( ) och islager i snön 
(IL).  Att en teknik är lämplig för en speciell typ av mätning markeras med ett X, 
A betecknar lämplig mätarea och ett P i kolumnen för yta är en punktmätning. 
Tabellen är modifierad från Lundberg et al. (2009a) och för referenser till studier 
av de olika teknikerna hänvisas till denna studie. 

 
 

 

 

Tabell 2. Automatiserade markbundna mättekniker för bestämning av snödjup (D), 
snö-densitet , snövattenekvivalent (SVE), snövåthet ( ) och islager i snön (IL).  Att 
en teknik är lämplig för en speciell typ av mätning markeras med ett X, A betecknar 
lämplig mätarea och ett P i kolumnen för yta är en punktmätning. Tabellen är 
modifierad från Lundberg et al. (2009a) och för referenser till studier av de olika 
teknikerna hänvisas till denna studie. 

      A (m2)  Fungerar i 

Tekniker D SVE  IL el. sträcka 
per dygn 

Brant 
terräng 

Skog Våt 
snö 

 
Ostörd  

snö 

Fix (F) el.      
Mobil (M) 
mätning 

 
Miljöpå-
verkan  

Snömassa             

Snökudde          X   5-10 Nej Nej Ja Nej F (Ja) 

Snöplattta   X   5-10 Nej ? Ja (Nej) F Nej 

Vägande lysimeter    X   25 Nej Ja Ja Nej F Nej 

Radioaktiv 
strålning 

            

Gammastrålning: 
aktiv källa 

            

Horisontellt 
monterad 

 X   X P Ja Ja Ja Ja F ? 

Vertikalt 
monterad 

  X         Nej 

 Kosmisk Gamma-
strålning  

  X   P Ja Ja Ja Ja F Nej 

 Neutronprobe        P Ja Ja Ja Nej F Ja 

Elektriska 
egenskaper  

            

SWS (snow water 
sensor) 

X X X X  10 m Ja Ja Ja ? F Nej 

Snögaffel    X  P Ja Ja Ja Nej F Nej 

Elektromagnetisk 
sensor 

   X  P Ja Ja Ja Nej F Nej 

Kapacitiva sensorer 
och “Monopole 
antenna” 

   X  P Ja Ja Ja Nej F Nej 

TDR-metoder 1)  X  X  P Ja Ja Ja  F Nej 

Markradar (GPR)             

   Stationär 
 

  X  (X) P Ja Ja Se 

art. 

(Ja) 2) F  Nej 

  Från snösskoter  
     400 km/dygn Nej ? Se 

art. 

 M Nej 

Blandade 
tekniker 

            

Lufttrycksgivare  X     400 km/dygn Ja Ja Ja (Ja) 2) M Nej 

Termistorer och 
ljusdioder 

X   (X)  P Ja Ja Ja  F Nej 

Ultraljudsmätare 
för snödjup  

X     P Ja Ja Ja Ja F Nej 

Infraröd strålning     (X)  P Ja Ja Ja Ja F Nej 

Laserskanning från 
markytan  

X     200 Ja ? Ja Ja F Nej 

Hårdhetsmätare 
    X P Ja Ja Ja Liten 

störning  

F Nej 

Automatisk 
snödjupsgivare  

X     P Ja Ja Ja Liten 

störning 

F/M Nej 

Akustisk sondering   X   P Ja ? Nej Ja F/M Nej 
1) Specialdesignade prober krävs; om tekniken används för registrering av snös våthet, bör 

mätningarna kompletteras med registrering av snötäckets återfrysning nattetid eller med 

separata densitetsmätningar.  2) En släde monterad efter en skoter kompakterar snötäcket 

något så en mindre överskattning av densiteten och en viss underskattning av djupet kommer 

sker om inte mätningarna görs vid sidan av släden. 
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Figur 3. Foto av nyinstallerat impedansband med meteorologistationen i 

bakgrunden. 

 

 

  

Figur 4. Foto av nyinstallerad snökudde  

 Figur 5. Foto av meteorologi- och 

snöstation med en ultraljudssensor 

för snödjupsregistrering och en 

infraröd sensor för mätning av 

snöytetemperaturen.. 
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4.3 Exempel på mätresultat från snöstationen  

 

En jämförelse mellan manuellt uppmätt snöekvivalent och snökuddens 

registreringar visas god överensstämmelse under vintern och mycket god 

överensstämmelse vid maximalt snötäcke (Fig. 6).  

 

 
Figur 6. Manuellt uppmätt vattenekvivalent samt snökuddens registrering. 

 

Impedansbandets registrering av våthet på våren samt ultraljudsmätarens 

registrering av minskande snödjup sammanfaller med att snösmältningen och 

tillrinningen till nedströms vattenmagasin startar (Fig. 7) 

 
 

 Figur 7. Uppmätt snödjup, våthet och tillrinning till nedströms vattenmagasin.  
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4.4 Vidareutveckling av markradartekniken via laboratorie- 

och fältförsök 

Förbättringar av markradartekniken kräver bättre kännedom om a) hur snöns 

våthet varierar och b) hur snöns densitet varierar.  

För att söka svar på den första frågan kan man uppskatta våtheten från 

radardata genom att analysera radarsignalernas utsläckning från dess färd 

genom snön. För en sådan analys behövs bl.a. kännedom om hur snöns 

elektriska konduktivitet varierar med snöns våthet. Därför gjordes två studier, 

först en laboratoriestudie av sambandet mellan snöns våthet och dess elektriska 

konduktivitet (Granlund et al. 2009a; Granlund et al. 2009b). Sedan utfördes 

även en kompletterande laboratoriestudie (Fig. 8) som dels bekräftade 

sambandet från den tidigare studien men som också visade att salthalten i ett 

snötäcke inte signifikant påverkar konduktiviteten (Granlund et al. 2009b). 

 

 
Figur 8. Samband mellan snöns elektriska konduktivitet och dess våthet 
 

För att få svar på frågan om hur snöns densitet varierar använder vi oss av ett 

flerkanalradarsystem som gör att vi kan uppskatta densiteten (Fig. 9a och 9b). 

 

 
Figur 9a. Principskiss av radarantenn-

uppsättning för flerkanalsradar med 

två sändare (T) och två mottagare (R). 

Figur 9b. Släde med en antennuppsättnig 

till ett flerkanalradarsystem avsedd att dras 

efter en snöskoter. 
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 Mätningar med detta system har gjorts en gång per säsong i Korsvattenet 2008 

och 2009, och i Kultsjön mellan 2007 och 2009.  Resultat från dessa mätningar 

visar att radarvågornas hastighet, för torr snö, kan användas för att uppskatta 

snöns densitet och därmed kan även snöns vattenekvivalent uppskattas utan 

separata densitetsmätningar (Fig. 10).  

 
Figur 10. Uppmätt snödjup, snödensitet och snövattenekvivalent från radar-

mätningarna (blå linjer), och från manuella mätningar (röda prickar med spridningen 

markerad). 

 

Bestämningen av snöns vattenekvivalent kan förbättras ytterligare genom användning 

av ett log-linjärt samband mellan djup och densitet (som kan tas fram från 

radarmätningarna, Figur 11) (Gustafsson et al. 2009).  
 

 
Figur 11. Uppmätt samband mellan snödjup och snödensitet. samt ett log-

linjära sambandet framtaget ur mätningarna (svart linje). Radarmätningarna 

visas med blå prickar och de manuella mätningarna med röda prickar. 
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Flerkanalsmetoden har tyvärr även en del svagheter, den är t.ex. känslig för hur 

radarvågens reflektion mot markskiktet tolkas. Dessa tolkningar är speciellt svåra 

att göra för små snödjup då marken ligger inom en våglängds avstånd från 

radarantennerna. Dessutom blir osäkerheten stor då snödjupet är för stort, större 

än största antennavståndet. Detta beror på att skillnaderna i gångvägstider 

mellan olika kanaler minskar med snödjupet och då ökar även osäkerheterna i 

bestämningen av hastigheten. Denna osäkerhet skulle kunna minskas om man 

lyckas anpassa avståndet mellan antennerna efter snödjupet, men detta är mer 

ett konstruktionstekniskt än ett forskningsmässigt problem. 

 

Radarmätningar har utförts ungefär vid tidpunkten för maximalt snötäcke. 

Mätlinjerna vid radarmätningarna kan väljas med hjälp av GIS-teknik så att de 

faktorer (altitud, lutning, vegetation, vindutsatthet) som styr snöackumulation 

och snösmältning i områdena representeras på ett bra sätt (Marchand, 2003). I 

praktiken styrs valet av skotermätlinjer även av framkomlighetsfaktorer som 

styrs av snöförhållanden som varierar från år till år, växtlighet, lutning och inte 

minst tillståndsprövning av Länstyrelsen eftersom de flesta områden omfattas av 

generellt skoterförbud. I de fältmätningar som gjorts i projektet har mätlinjer 

dels förlagts längs befintliga skoterleder men ca 50-100 m ut i terrängen för att 

undvika att mätningarna påverkas av skotertrafiken, samt i öppen terräng i 

speciellt utvalda områden med tillstånd från Länstyrelserna i Jämtland och 

Västerbottens län. I dessa områden har de slutliga mätlinjerna bestämts på plats 

enligt principen att minst en mätlinje valts för att representera sluttningar i de 8 

olika vädersträcken (N, S, Ö, V eller NV osv). Mätningarna har där gjorts nerifrån 

och upp längs med åsar/ryggar, och uppifrån och ned längs med svackor 

dalbottnar. På så sätt representeras såväl olika vädersträck som variationer i 

vindutsatthet i mätningarna (se Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Mätlinjer för radar-

mätningarna i Korsvattnet i blått. 

Vattendelaren är röd och de 

manuella vattenekvivalent-

mätningar är markerade med 

ljusblå cirklar. © Lantmäteriet 

Gävle 2009. Medgivande I 

2009/1084  

 

En jämförelse mellan hur väl radarmätningarna i Korsvattnet representerar 

avrinningsområdets karakteristika med avseende på egenskaper som styr 

snöfördelningen visas i Figur 13. Höjdfördelningen av mätningarna är naturligtvis 

viktig eftersom den påverkar både nederbördsmängden och hur stor andel av 

nederbörden som faller som regn respektive snö. Av Figur 13a och 13c framgår 
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att radarmätningarna är genomförda på något lägre och flackare områden, på 

grund av de praktiska svårigheter som nämnts tidigare, så att de inte fullt 

representerar avrinningsområdets spridning av variationerna i höjd och branthet.   

Snöfördelningen påverkas även av snödrift så andelen konkava och konvexa utor 

bör också vara ungefär densamma för radarmätningarna som för området i 

helhet och överensstämmelsen mellan dessa är god (Fig. 13d). Andelen 

sluttningar som är riktade mot olika väderstreck bör också representeras av 

mätningarna eftersom sluttningsriktningen påverkar både snödrift och 

avsmältning. Som framgår av Figur 13 b och dessa överensstämmer 

representeras områdets sluttningsriktningar ganska väl av radarmätningarna.  

Figur 13. Fördelningen av parametrar relevanta för områdets snöfördelning. 

Jämförelse mellan markradarmätningar (rött) och avrinningsområdet (blått) a) 

höjdfördelning; b) lutningsriktningar i grader, c) lutning och d) kurvatur, där 

värdet noll betyder plan mark, negativa värden betyder en sänka och positiva 

värden betyder en höjdrygg. © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 

2009/1084.  

 

Fortsatt analys av strategier för val av mätlinjer och punktmätningar med de 

manuella sensorerna kommer att göras inför kommande fältkampanjer. Eventuell 

kommer även en komplementerande fältmätning att göras senare på säsongen 

för att bättre kunna följa snösmältningsförloppet.  
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4.5 Dataassimilering och modellering av snö för hydrologiska 

ändamål  

I operationella prognostillämpningar har nästan enbart vattenföring använts för 

kalibrering och uppdatering av HBV-modellen, trots att snömagasinsmätningar 

funnits att tillgå, då modellen för det mesta har fungerat tillfredställande. De 

förbättringar som hittills uppnåtts inte har kunnat motivera de extra resurser i 

form av arbetsinsatser och datakraft som krävs.  

 

Osäkerheterna i beräkningen av snömagasinet ligger främst i de drivande 

klimatvariablerna, och i hur modellerna hanterar mellanårsvariationer i dessa. 

Framsteg har gjorts på senare år, till exempel kan olika typer av snöinformation 

utnyttjas för att uppdatera de hydrologiska modellernas beräknade snömagasin 

(Andréasson et al., 2001). Distribuerade modeller har den naturliga fördelen att 

de kan använda lägesbestämd information: digitala höjdmodeller, strålningsdata 

och vindfält i kombination med snödjup och väderdata för att beräkna 

snömagasinet. Zappa et al. (2003) har visat att de hydrologiska modellernas 

förmåga att beräkna den rumsliga variationen av snötäckets vattenbalans 

(snösmältning eller snöackumulation) är viktigt för att förbättra avrinning-

prognoserna.  

Valet mellan enklare graddagarsmodeller och energibalansmodeller för att 

förbättra simuleringen av snötäcket har diskuteras länge (WMO, 1986). I de 

flesta jämförande studier har det visat sig att endast mindre förbättringar fås 

med energibalansmodeller till priset av större krav på indata. Det beror på att 

lufttemperaturen är starkt korrelerad med flera av de viktigaste energibalans-

termerna som påverkar snösmältningen – långvågig strålning från atmosfären, 

samt sensibelt och latent värmeflöde från luften (Ohmura, 2001).  

 

Solinstrålningen är en av de viktigaste energikällorna för snösmältningen, och 

behöver inte alltid vara korrelerad med temperaturen. Därför kompletteras ofta 

graddagarsmodeller med en strålningsterm. Energibalansmodeller ger dock ofta 

bättre simuleringar av mellanårsvariationer (Zappa et al., 2003), eftersom de har 

potential att bättre representera variationer i de olika faktorernas betydelse.  

 

Med denna bakgrund har vi utvecklat en ny snömodell som enkelt kan ställas om 

till att använda antingen en graddagars- eller en energibalansmetod. Den 

rumsliga distribueringen kan också fritt väljas; a) fullt distribuerad i gridnät, b) 

enligt olika klasser så som höjd- och lutningszoner, eller c) enligt variation i 

växtlighet. Modellen är kopplad till SMHIs nya hydrologiska modellsystem HYSS 

(Hydrologiskt SimuleringsSystem, Pers et al. (2006)). På SMHI pågår utveckling 

av en ny avrinningsmodell HYPE (HYdrological Predictions for the Environment, 

Arheimer et al., 2008; Lindström et al., 2009) som vad gäller snösmältnings och 

avdunstningsrutiner är baserad på HBV-modellen. Den stora skillnaden mot HBV-

modellen ligger i systemet som driver modellen, HYSS, vilket ger en stor 

flexibilitet i val av till exempel modellstruktur, parametervärden, input och 

kalibreringsvariabler. 

 

En rutin för dataassimilering enligt Ensemble Kalmanfilter metoden (EnKF) 

(Evensen, 1994) har också utvecklats och inkluderats i den nya snömodellen. 

Denna metod gör det möjligt att testa hur olika datakällor påverkar osäkerhet 

och förbättring på avrinningsprognoserna på ett automatiserat och konsistent 

sätt. 
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Den övergripande metoden är att utveckla och analysera hur olika modeller och 

assimileringsmetoder kan dra nytta av olika datakällor för att förbättra 

uppskattningen av snömagasinet och snösmältningen. I projektet kommer vi att 

använda en ”trappstegsmetod” där vi stegvis ökar graden av snöinformation och 

modellkomplexitet för att identifiera den optimala kombinationen för att beskriva 

snötäcket. Modellstrukturen beskrivs i Figur 14.  

 

 
 

Figur 14: Grafisk representation av projektets modellanalys, som går ut på att testa 
olika val (rektanglar) av komplexitet, rums- och tidsupplösning i tre centrala delar 

(ellipser) av den hydrologiska prognoskedjan: den hydrologiska modellen, data för att 
driva modellen och kalibrera/uppdatera, samt uppdateringsmetoderna (assimilerings-
metoderna). 

4.5.1 Snöhydrologisk modell med olika val av modellstruktur och rumslig 

distribuering  

För att enkelt kunna få möjlighet att jämföra olika snödatas påverkan på 

modelleffektiviteten har vi skapat en ny snömodell som enkelt kan anpassas efter 

de aktuella modelleringsbehoven. Modellen kan anpassas i tre olika dimensioner: 

processer, rumslig distribuering samt dataassimileringsmetod. 

Inom processdimensionen kan två olika huvudtyper väljas: graddagsmodell eller 

energibalansmodell. Oavsett vilket av dessa alternativ som används kan 

modellen köras med olika typer av rumslig distribuering. Modellområdet kan fullt 

distribueras i ett gridnät av rutor eller i olika höjd- respektive terrängzoner. 

Denna möjlighet att inom samma modell kunna välja olika distribueringar inom 

såväl processområdet som den rumsliga upplösningen förenklar analysen av hur 

olika kombinationer av drivdata, snödata och modellkonfigurationer påverkar 

förmågan att förbättra avrinninsgprognoserna. 

Den tredje dimensionen i modellsystemet består av valet av uppdateringsmetod 

för modelltillstånden.  Till modellen har vi adderat ett så kallat Kalman filter som 

ger möjlighet att under den operationella fasen kunna uppdatera modelltillstånd 
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med hjälp av information från snömagasinet eller annan relevant data. Denna så 

kallade dataassimilering beskrivs närmare i avsnitt 4.5.5. 

Den nya snömodellen är en modul programmerad i Fortran90, som kan användas 

fristående eller kopplas till valfri avrinningsmodell. Programkoden är anpassad för 

att användas inom modellsystemet HYSS, men kan enkelt modifieras för andra 

modellsystem. I detta projekt används en avrinningsmodell som är mycket lik 

den ursprungliga HBV-modellen (se avsnitt längre ned), för att förenkla 

jämförelser med tidigare studier. Den nya hydrologiska modellen HYPE har också 

satts upp speciellt för Korsvattnet ur Sverigetillämpningen S-HYPE, med en 

möjlighet att skriva ut beräknad tillrinning. Detta ger oss möjlighet att jämföra 

den nya modellen med HYPE för Korsvattnet (och Kultsjön längre fram). 

4.5.2 Graddagsmodellen 

Den klassiska graddagsmodellen, eller temperaturindexmodellen som den också 

kan kallas, beräknar snösmältning som en linjär funktion av lufttemperaturen. 

Snömagasinet representeras i grunden av endast två tillståndsvariabler, total 

massa Mtot (mm) och massan ofruset vatten Mliq (mm), men kompletteras här 

med ytterligare två variabler: snöytans ålder Sage (dagar sedan senaste snöfall) 

samt snödjupet Sdepth (m). Drivdata som behövs för graddagsmodellen är 

nederbörd och temperatur. Modellen kan även kompletteras med inkommande 

kortvågig strålning. 

Nederbörden fördelas som regn eller snö med en enkel tröskeltemperaturs-

parameterisering, men snömodellen kan i princip hantera olika typer av 

fasfördelning (se vidare i sektion 4.5.6). Ofruset vatten dräneras från snötäcket 

när det överstiger en fraktion fc av den totala snövattenekvivalenten Mtot. 

Snösmältningen qmelt (mm/dag) beräknas med eller utan strålningsterm enligt 

ekvationen: 

 snowinSwmeltmelt RbTTaq 1,  (1) 

där T är lufttemperatur (°C), Tmelt (°C) är en tröskeltemperatur över vilken 

smältning antas ske, Rsw,in är inkommande kortvågig strålning (W/m2) medan a 

och b är konstanter.  Snöytans albedo (-), det vill säga andelen reflekterad 
solinstrålning, betecknas med snow. Negativ snösmältning hanteras som 

återfrysning av eventuell ofruset vatten i snön, men oftast med en lägre konstant 

a. 

När strålningstermen används måste snöytans albedo uppskattas, vilken till stor 

del kan förklaras av snöytans ålder. I modellen används en exponentiell funktion 

av antal dagar sedan senaste snöfall Sage: 

 agesnow SAAAA expminmaxmin exp  (2) 

med tre parametrar, där Amax och Amin är maximala respektive minimala albedot, 

och Aexp är en exponentiell koefficient. Ekvationen är en förenkling av de 

samband som presenterats av t ex Gustafsson et al. (2001). Typiska värden på 

parametrarna är Amin = 0.5, Amax = 0.8, och Aexp = 0.1. 

Snödjupet behöver inte inkluderas för beräkning av snötäckets massbalans med 

graddagsmetoden, men har tagits med i modellen för att kunna inkludera 

snödjupsmätningar i dataassimilationen som beskrivs längre fram. Förändringar 

av snödjupet beräknas genom uppskattning av förändringen av snöns densitet. 
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Vid snöfall viktas densiteten av nyfallen och gammal snön samman till en ny 

densitet snow (kg/m3) baserad på massan och densitet av snöfallet (Msnowfall, snow) 

och det gamla snötäcket (Msnow, 
old

snow ) enligt:  

 
snow

old

snowsnowfallsnowfallsnow MM  (3) 

Densitetens ökning med tiden beskrivs enligt en funktion av total snömassa och 

densitet samt två empiriska parametrar p1 och p2: 

 snowtotsnowsnow pMp 21 exp1  (4) 

Sambandet ovan är en förenkling av en ekvation som presenteras i Gustafsson et 

al. (2001), och innebär att snöns densitet ökar som funktion av snötäckets totala 

vattenekvivalent, men ökningen avtar ju högre densiteten blir. Lämpliga 

parametervärden för torr snö är t ex p1 = 0,011 och p2 = 0,016. Eftersom 

densitetsökningen är större för våt än för torr snö så är parametern p1 dubbelt så 

stor för våt som för torr snö. 

4.5.3 Energibalansmodellen 

I energibalansmodellen beräknas snömagasinets tjocklek, densitet, albedo, samt 

utflöde av ofruset vatten på samma sätt som i graddagsmodellen ovan. Men 

snömagasinet representeras av ytterligare en tillståndsvariabel jämfört med 

graddagsmodellen: värmeinnehållet U (J/m2), där nollnivån definieras som 

tillståndet hos ofruset vatten vid 0°C. Värmeinnehållet är summan av sensibelt 

och latent värme och beräknas enligt: 

 fsnowicepliqtot LTcMMU ,  (5) 

där Mliq är massa ofruset vatten (mm), cp,ice är den specifika värmekapaciteten för 

is (J/kg/°C), Tsnow är snötäckets temperatur (°C) och Lf är smältvärmet (J/kg). 

Förändringen av värmeinnehållet i snömagasinet bestäms av energi-

balansekvationen: 

 precnet QLEHR
dt

dU
 (6) 

där förändringen av värmeinnehållet dU/dt (J/m2/dag) är lika med summan av de 

in- och utgående värmeflödena: nettostrålningen Rnet (W/m2), de turbulenta 

flödena mellan atmosfär och snöyta av sensibelt H (W/m2) och latent värme LE 

(W/m2).   Värmeinnehållet i nederbörden betecknas med Qprec (W/m2). Värme-

flöde från marken till snön försummas tillsvidare men kan inkluderas om marken 

också representeras av en liknande energibalansmodell. Förändringen av 

värmeinnehållet motsvaras av en förändring av snötemperaturen och/eller en 

förändring av den frusna mängden vatten, d v s snösmältning/återfrysning: 

 liqicef

liqTot

icep QL
dt

MMdT
c

dt

dU
,  (7) 

där Qice->liq är snösmältning eller återfrysning beroende på tecken (mm/dag).  

Värmeinnehållet i nederbörden Qprec beräknas enligt Ekv 6 med antagandet att 

nederbörden har samma temperatur som luften, och det sensibla värmet för 

ofruset vatten beräknas med den specifika värmekapaciteten för vatten istället 

för is. 
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Förändringen i värmeinnehållet, dU/dt, fördelas mellan en ändring av snötäckets 

temperatur och snösmältning/återfrysning beroende a) på tecknet på dU/dt 

(positivt eller negativt); b) på mängden ofruset vatten och c) starttemperaturen. 

Om dU/dt är positiv används energin i första hand till att höja snötemperaturen, 

och om dU/dt är tillräckligt stor för att höja snötemperaturen till 0°C används 

resterande överskott till snösmältning. Om dU/dt är negativ används 

energiunderskottet i första hand till att återfrysa ofruset vatten, och i andra hand 

till att sänka snötäckets temperatur.  

Nettostrålningen (J/(m2, dygn)) är summan av inkommande och utgående kort- 

och långvågig strålning: 

 outLwinLwsnowinSwnet RRRR ,,, 1  (8) 

där den utgående långvågiga strålningen RLw,out beräknas från snömagasinets 

temperatur enligt: 

 4

,, KSnowoutLw TR  (9)  

där TSnow,K är snötemperatur (K),  är snötäckets emissivitet som antas vara 1 (-) 

och  är Stefan Bolzmanns konstant (5.67·108 W/m2/K4). Den inkommande 

långvågstrålningen RLW,in är en del av drivdata (se nedan för hur den kan 

uppskattas).  

De turbulenta flödena H, och LE beräknas som funktioner av lufttemperatur, 

luftfuktighet och vindhastighet, samt snömagasinets temperatur och fuktighet. 

Se till exempel Gustafsson et al. (2001) för detaljer. En utförligare beskrivning av 

modellen kommer att presenteras i en kommande publikation (Ahlberg et al., 

2009 in prep.). 

Den numeriska lösningen av energibalansmodellen är mer komplicerad än 

graddagsmodellen och kräver kortare tidsteg för att bli numeriskt stabil. De flesta 

termer i energibalansekvationen beräknas som olinjära funktioner av snö-

magasinets temperatur.  Detta medför att ekvationssystemet kan lösas antingen 

genom en kostsam iterativt procedur eller genom att linjärisera termerna.  Då 

ekvationerna, som nämnts, är ickelinjära introduceras en felkälla genom 

linjariseringen så vi har valt en kompromiss; Termerna på högersidan i Ekv 6 

linjäriseras med avseende på temperaturen, och vänstersidans termer löses 

iterativt. Modellen kan köras med dygnsmedelvärden för drivdata, men använder 

ett internt tidsteg på ca 15 minuter. 

4.5.4 Rumslig distribuering och uppskattning av drivdata 

För att fånga lokala variationer i snömagsinets storlek finns det möjlighet att köra 

snömodellen med olika typer av rumslig upplösning. Det enklaste alternativet är 

att använda sig av höjdzoner som fungerar på samma sätt som i HBV-modellen. 

Områden med samma höjd över havet klumpas ihop och beräknas samtidigt.  

På ungefär samma sätt fungerar terrängklasserna men då tar man hänsyn inte 

bara till höjden över havet utan även till markens lutning, exposition och form. 

Områden med liknande topografiska egenskaper klumpas ihop och beräknas som 

en enhet. 

Den fullt distribuerade modellen använder den topografiska informationen för att 

skala om de meteorologiska drivdata som samlas in vid en närliggande station. 
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Temperatur, vindhastighet och luftfuktighet 

Graddagsmodellen behöver bara temperatur som drivvariabel, medan energi-

balansmodellen också använder vindhastighet och luftfuktighet. Temperaturen 

fördelas med höjden enligt antagande om torradiabatiskt temperaturavtagande 

med 6,49 C/1000m. Vindhastighet och luftfuktighet (aktuellt ångtryck) antas 

vara konstant inom modellområdet. 

Strålning 

Kortvågstrålning används av både graddagsmodellen och energibalansmodellen. I 

den fullt distribuerade delen beräknas strålningen på markytan som en funktion 

av markens lutning och exposition.  Den inkommande strålningen delas upp i en 

direkt och en diffus del som en funktion av molnigheten. Den direkta delen 

projiceras ner på markytan, så att till exempel en sydsluttning får mer strålning 

än en nordsluttning. Molnigheten n (-) beräknas från kvoten av aktuell och 

potentiell globalstrålning enligt Ångströms formel: 

 22.021.1min,0max
p

g

S

S
n  (10) 

där Sg är den uppmätta globala strålningen (W/m2) och SPot är den potentiella 

globala strålningen (W/m2). I denna studie används modellerad globalstrålning 

från SMHI som finns tillgänglig på webben i den så kallade STRÅNG databasen 

(se URL http://produkter.smhi.se/strang/). Den potentiella globalstrålningen 

beräknas som funktion av latitud och tid på året och dagen med hänsyn till 

solens deklination.  

Den totala globalstrålningen delas upp i direkt och diffus strålningen, genom 

kvoten mellan diffus och global strålning rd som beräknas enligt Gryning et al. 

(2001): 

 
25.02.02.0 nnrd  (11) 

där n är molnigheten. Den totala strålningen per kvadratmeter beräknas som 

summan av den projicerade direkta strålningen och den diffusa.  

Input till strålningsmodulen är också dygnsmedelvärden av uppmätt global-

strålning. För att beräkningarna med förhållandet mellan ytans exposition och 

solens position skall vara meningsfulla måste de ske på timbasis, därför antas 

fördelningen mellan diffus och direkt strålning vara densamma under hela dygnet 

och i proportion till inomdygnsvariationen av potentiell strålning. Summan av 

projicerad direkt och diffus strålning räknas sedan om till ett korrigerat 

dygnsmedelvärde för varje beräkningsruta i modellen. 

Den långvågiga strålningen används av energibalansmodellen, och uppskattas 

enligt Konzelmann (1994) som en funktion av lufttemperatur KAirT , (Kelvin), 

aktuellt ångtryck ea (Pascal), och molnighet n (-): 

 4

,

338/1

,, 963,01/483,023,0 KAirKAirainw TnnTeL  (12) 

Beräkningen sker i varje beräkningspunkt med hjälp av de distribuerade värdena 

på lufttemperatur, ångtryck och molnighet. 

http://produkter.smhi.se/strang/
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Nederbörd 

Omfördelning av snö efter och under snöfall till följd av vinddrift är stor, inte 

minst i fjällandskap. Modellering av dessa processer kan vara mycket komplex 

och kräver avancerade vindfältsberäkningar och noggrann kunskap om snöns 

egenskaper. I denna studie har en empirisk funktion anpassats med hjälp av 

snöfördelning uppmätta med markradar och terrängparametrar. Funktionens 

innebörd är att snön läggs på sin slutliga plats redan vid nederbördstillfället. 

Beräkningen görs som en funktion av terrängförhållanden och rådande 

vindriktning. Detta är förstås en grov förenkling, men innebär ändå att modellen 

på ett mycket bättre sätt kan nyttja den distribuerade informationen om 

snömängd som radarmätningarna tillhandahåller.  

Snönederbörden i en punkt med koordinaterna x och y (P) beräknas därför enligt 

följande samband: 

 
xywindxycurvyxslope

Snö

ref

Snö WpCpSppPP
yx ,0,

 (13) 

Där 
Snö

refP är snönederbörden vid en referenpunkt, p0, pslope, pcurv och pwind är para-

metrar, Sxy och Cxy är den lokala lutningen respektive formfaktorn (kurvaturen) i 

punkten, och  Wxy är vinkeln mellan vindriktningen och expositionen i punkten. 

Anpassning av parametrarna med mätningarna i Korsvattnet år 2008 gav 

parametervärdena p0 = 0,488, pslope = 1,442, pcurv = -0,665, och pwind = 0,249. I 

fortsättningen kommer dock dessa parametrar vara en viktig del av 

dataassimileringen.  Parametrarna motsvarar nämligen till stor del de 

frihetsgrader modellen har för att representera variationer i den rumsliga 

fördelningen av snön som inte kan förklaras av mellanårsvariationer i de 

uppskattade drivvariablerna. När nederbörden faller som regn antas den falla 

med samma intensitet i hela modellområdet. 

4.5.5 Avrinningsmodell HBV 

 

Den distribuerade snö- (och mark-) modellen är kopplad till en avrinningsmodell i 

stort sett identisk med HBV-modellen (se t ex Lindström et al., 1997) (Fig. 15). 

Snö- och markvattenmodellen kan distribueras på valfritt sätt enligt 

beskrivningen ovan, medan de vattenförråd som representerar grund- och 

ytvattenmagasinen i avrinningsområdet i första hand behålls som en 

odistribuerad del. Det skall också nämnas att den nyutvecklade energibalans-

modellen även kan användas för markskiktet och för ett eventuellt vegetations-

skikt. 

 

För att på enklast sätt kunna separera påverkan av den nya snömodellen och 

dataassimileringsrutinen jämfört med de modeller som idag används för 

vattenkraftsändamål i Sverige har vi valt att använda samma parameterisering 

av avrinningen som i HBV-modellen. Det vill säga, ett övre (uz) och ett undre (lz) 

vattenförråd som bägge bidrar med avrinning genom ett första ordningens 

samband, samt en fördelning av snösmältning och regn mellan markskikt och de 

underliggande skikten enligt den så kallade beta-funktionen (Fig 15). Det undre 

vattenförrådet (lz) representerar grundvattenmagasin med en långsammare 

avrinningsrespons samt övriga ytvatten inom avrinningsområdet än huvud-

magasinet. Nederbörd och avdunstning från de övriga ytvattnen beräknas därför 

för en fraktion slc2 (-) av avrinningsområdet. 
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Figur 15: Schematisk representation av avrinningsmodellen kopplad till den 

distriuberade snömodellen. Den distribuerade delen omfattar både snö- och 

markvattenboxen, medan de vattenmagasin som representerar yt- och 

grundvatten (uz och lz) är odistribuerade.  

4.5.6 Dataassimilering med  Kalmanfilter (EnKF) 

Dataassimilering är ett begrepp som inkluderar olika metoder att använda 

mätinformation för att förbättra prognoser med olika modeller. Begreppet är 

främst i samband med meteorologiska prognoser, men allt vanligare även inom 

hydrologiska prognoser. Kalibrering, det vill säga anpassning av modell-

parametrar för att förbättra överensstämmelsen mellan modellresultat och 

uppmätta tillstånd eller flöden är också en form av assimilering av 

mätinformation.  Men kalibrering syftar oftast på en procedur där parametrar 

anpassas för att ge bästa möjliga överensstämmelse under en hel simulerings-

period, t ex en 10-årsperiod.  

Begreppet dataassimilering används för metoder där modelltillstånd och ibland 

även modellparametrar successivt anpassas under simuleringens gång med hjälp 

av den senast förekommande mätinformationen. Inom snöhydrologin har 

begreppet uppdatering använts på samma sätt som dataassimilering i samband 

med att det simulerade snömagasinets storlek anpassas till data från 

snöinventeringar. Begreppet uppdatering kan dock förväxlas med att 

prognosmodellen har uppdaterats till ett visst datum, det vill säga körts fram till 

en viss tidpunkt. Därför väljer vi att använda begreppet dataassimilering när vi 

HBV-modell

Varje snöklass har en egen markberäkning (soil)

Flöde mellan uz och lz perc = min(uz,mperc)
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avser uppdatering av modelltillstånd och parametervärden med hjälp av 

mätinformation.  

En dataassimileringsrutin baserad på Ensemble Kalmanfilter (EnKF) (Evensen, 

1994) har här utvecklats för integrering av snöinformation i simuleringarna. EnKF 

har tidigare testats i HBV-modellen av Weerts et al., (2006). Kalmanfilter är en 

assimileringsmetod som utvecklades på 1960-talet och som under det senaste 

decenniet använts allt mer i hydrologiska sammanhang. Metoden är i grunden 

matematiskt enkel, och bygger på en linjär återkoppling mellan avvikelser från 

de observerade tillstånden och korrigering av de simulerade tillstånden. När 

antalet modellvariabler är fler än antalet observerade variabler (normalfallet) 

används kovariansen mellan de olika modellvariablerna och avvikelsen från de 

tillgängliga observationer för att uppskatta uppdateringen. För icke-linjära 

modeller är det oftast praktiskt omöjligt att beräkna kovariansen mellan modellfel 

och modelltillstånd.  

Detta problem kringgås i EnKF genom att skapa en Ensemble av 

modellkörningar. En sådan Ensemble av modellkörningar består av ca 50 till 100 

parallella simuleringar, med små variationer i drivvariabler och parametervärden 

(Fig. 16). Vanligvis skapas även en Ensemble av observationer genom 

slumpmässiga störningar på de observerade värden, med en uppskattning av 

osäkerheten (variansen). Den variation som därmed genereras i de simulerade 

modelltillstånden och i avvikelserna från observationerna används för att beräkna 

kovariansen dem emellan och därmed fastställa hur stor uppdateringen skall bli. 

Tillämningen av EnKF kan beskrivas enligt följande flödeschema (Fig. 16): 

 

Figur 16. Schematisk beskrivning av dataassimileringen med Ensemble Kalman-

filtermetoden. En Ensemble av modelltillstånd genereras genom slump-mässiga 

variationer av drivvariabler och parametervärden, som utnyttjas för att beräkna 

kovariansen mellan modelltillstånd, parametrar och avvikelsen från 

observationer.   

 

1) för varje tidsteg t genereras en första uppskattning av samtliga 
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variationer i drivdata och parametervärden. Samtliga modelltillstånd och 

eventuellt parametrar som också skall uppdateras samlas i en matris X, där varje 

kolumn motsvaras av en Ensemblemedlem.   

2) för de tidsteg när det finns observationer beräknas först den så kallade 

viktningskoefficienten K, som bestämmer hur stor vikt som skall läggas vid 

observationen i förhållande till modellen: 

 
1

fo

TT
HXHPHPHK  (14) 

H är en funktion för att transformera modelltillstånd till en jämförbar storhet med 

observationerna, och P och R är kovariansen för modellvariablerna Xfo respektive 

de slumpmässigt störda observerade variablerna z: 

 foXP cov  (15) 

 zR cov  (16) 
 

3) i det sista steget i EnKF sker en uppdatering av alla variabler i X enligt 

matrisoperationen: 

 fofoup HXzKXX  (17) 

 

Under projektets gång har snödata samlats in, med den ovan beskrivna 

markradartekniken, i bland annat Korsvattnet i Jämtland samt i Kultsjön, 

Lappland. Vidare har man under många år manuellt mätt snödjup och 

snödensitet utmed en 1 kilometer lång sträcka precis utanför Korsvattnets 

avrinningsområde. Vid varje sådan manuell mätning har man gjort tio mätningar 

med 100 meters mellanrum. 

För att testa den nya snömodellen och EnKF metoden har vi genomfört 

simuleringar där snödjupsdata från markradarmätningarna under vintern/våren 

2008 samt de manuella mätningarna mellan åren 2000 till 2008 har assimilerats. 

I dessa simuleringar har två körningar genomförts. Snödata har assimilerats med 

EnKF-metoden och en jämförande körning utan dataassimilering baserad på 

kalibrering har också gjorts för samma tidsperiod.   

För assimileringskörningen har en ensemble på 30 medlemmar använts. Modellen 

har körts fullt distribuerad med kvadratiska 400 m x 400 m beräkningsceller.  

Drivdata som t.ex. nederbörd, temperatur vindhastighet, vindriktning och 

fuktighet har störts slumpmässigt för att skapa de olika Ensemblemedlemmarna. 

Dessutom har en del parametrar betraktats som modelltillstånd och därmed 

uppdaterats vid varje observationstillfälle. Detta har gett en slags online 

kalibrering av modellen. De parametrar som på detta sätt har kalibrerats är de 

som styr den lokala fördelningen av nederbörden som påverkas av terrängen (se 

ekv 13). Dessutom uppdaterades temperaturavtagandet med höjden. Samtliga 

observationer antas ha en varians på 15 procent av det uppmätta värdet. Vid 

samtliga mätningar har snödjupet använts för att uppdatera modelltillstånden.  

Resultatet av denna första test med EnKF visar framför allt att metoden fungerar 

och att förbättringen av avrinningssimuleringarna är tydligast då en stor mängd 

snödata (markradarmätningarna) fanns tillgängliga (Fig. 17).  

Under de år då endast manuella snödata assimilerades (2000-2007) 

överskattades tillrinning till Korsvattnet för det mesta något med EnKF. Det beror 
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förmodligen på att de manuella mätningarna var placerade längs en transekt där 

snödjupet som regel är omkring 20 % lägre än i resten av området. Således 

överkompenserade EnKF för de små variationerna inom detta område.  

Det är intressantast att se hur modellresultaten förändras det sista året (2008) 

då man har haft tillgång till såväl manuella mätningarna som till markradar-

mätningar (Fig. 17 och 18). Här finns snödjupsdata från ett mer representativt 

urval av terrängtyper (se Fig. 17), och detta ger möjligheten att uppdatera 

modelltillstånden och snöfördelningsparametrarna på ett effektivare sätt. 

 

 

Figur 17. Simuleringar av tillrinning till Korsvattnet under perioden 2000-2008 

med den distribuerade snömodellen; övre figuren visar total tillrinning under 

perioden 1 April till 31 Juli, mellanfiguren visar volymfelet i % för samma period, 

och nedre figuren visar Nash-Sutcliffs modeleffektivitetsindex för 

dygnsmedeltillrinning. Figurerna visar en jämförelse av simuleringar med och 

utan EnKF assimilering av distribuerade snödjupsmätningar; för åren 2000-2007 

används 10 manuella mätpunkter längs en 1 km transekt, och för 2008 används 

data från 21 km markradarprofiler.  

 

Under vintern 2007/2008 fanns snödjupsdata vid två tillfällen, manuella data från 

slutet av februari, och markradardata från slutet av mars. I simuleringen av 

snövattenekvivalenten (Fig. 18) syns assimileringen av dessa två dataset som 
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tydliga minskningar av spridningen i de simulerade värdena (det grå fältet i  Fig. 

18, översta panelen). Vid assimileringen av markradardata minskar spridningen 

betydligt mer än vid assimileringen av de fåtal manuella punkter som fanns 

tillgängliga. Denna skillnad beror på att markradardata innehåller mer rumslig 

information och osäkerheten i modelltillstånden efter uppdateringen minskar 

därför mer. Efter den sista uppdateringen ökar sedan successivt osäkerheten igen 

under smältningsperioden eftersom vi inte har tillgång till några ytterligare data 

att uppdatera modellen med. 

 

 

Figur 18. Snövattenekvivalent (övre panelen) och tillrinning (undre panelen) till 

Korsvattnet under vintern 2007/2008. Simuleringar gjorda med och utan EnKF 

assimilering av snödjupsobservationer (manuella och markradar). Det grå fältet 

indikerar osäkerheten i resultaten med EnKF assimileringen (täcker minsta och 

största värde inom Ensemblen) och den svarta linjen är medelvärdet av 

Ensemblen, medan den blå och röda linjen är simulering utan EnKF och 

observation. 

4.5.7  Klassificering av nederbörd som regn eller snö 

 

Tillförlitlig klassificering av nederbörden i snö och regn är viktig för modellering 

av snötäckets ackumulation.  Antalet bemannade meterologiska stationer som 

gör denna klassificering minskar emellertid och därmed ökar behovet av 

tillförlitliga automatiserade metoder för att bestämma om nederbörden faller som 

regn eller som snö. Det finns en mängd olika tekniker som används för att 

särskilja snö och regn, de enklaste använder en tröskeltemperatur och ansätter 

all nederbörd ovan denna som regn och all nederbörd under denna som snö. 

Denna typ av nederbördsseparation kallas i fortsättningen 1-tröskel-schema.  De 

mer sofistikerade metoderna använder oftast två tröskeltemperaturer.  En 

temperatur, där all nederbörd som faller vid temperaturer högre än denna, antas 

vara regn (TR) och en annan temperatur, där all nederbörd som faller vid 



ELFORSK 
 

27 
 

temperaturer under denna, antas vara snö (TS) och andelen snö antas variera 

linjärt mellan dessa två temperaturer. Denna typ av nederbördsseparation kallas 

i fortsättningen 2-tröskel-schema. Som exempel kan nämnas HBV-96, som anger 

ett temperaturintervall TTINT med en gradvis övergång från regn till snö 

(Lindström et al., 1996). 

Men det finns även 2-tröskel-modeller som använder icke-linjära funktioner 

mellan trösklarna och dessutom indikerar vissa studier att daggpunkts-

temperaturen skulle fungera bättre för att separera regn- och snötillfällen.  Marks 

and Winstral (2007) t.ex. hävdar att ett tröskelvärde baserat på daggpunkten 

genomgående fungerade bättre för att separera regn från snö än ett tröskelvärde 

baserat på lufttemperaturen. De hävdar också att tröskelvärden baserade på 

lufttemperaturen är platsspecifika och ändras med tiden, medan ett tröskelvärde 

baserat en daggpunktstemperaturen skulle vara stabilare.  

För att undersöka vilken av de olika modellansatser som används för att separera 

regn från snö som bäst simulerar manuella observationer av nederbördsfasen har 

två studier genomförts i samarbete med projektet Global climate models: Snow 

forest processes. Som material till studierna har manuella tretimmars- 

observationer av nederbördstyp (snö, regn eller blandad nederbörd) från 19 

svenska nederbördsstationer under en 45-årsperiod använts (Fig. 19a). 

Överensstämmelsen mellan uppmätt och modellerad nederbördstyp med olika 

sätt att separera snö eller regn har bedömts med hjälp av bl.a. korrelations-

koefficienten och procentandelen felklassificerad nederbörd. 

I den första studien (Feiccabrino och Lundberg, 2007) undersöktes om 

daggpunkts- eller lufttemperaturen fungerad bäst för att separera regn från snö 

med hjälp av ett 1-tröskel-schema. Studien tog enbart hänsyn till den nederbörd 

som klassificerats som regn eller snö och försummade därmed de 

nederbördstillfällen när snöblandat regn föll. Ett schema baserat på luft-

temperaturen med tröskelvärdet 1˚C visade sig fungera bäst med bara 1.8% 

felklassad nederbörd.  Det schema baserat på daggpunktstemperaturen som gav 

minst andel felklassad nederbörd, 2,6 % hade tröskelvärdet 0˚C.  

Då lufttemperaturen trots allt verkade fungera bättre än daggpunkts-

temperaturen för att separera olika nederbördstyper genomfördes en större 

studie för att se hur väl olika lufttemperaturbaserade scheman simulerade de 

olika nederbördstyperna (Lundberg och Feiccabrino, 2009; Feiccabrino och 

Lundberg 2009). Snöandel (SF) simulerades med fyra olika 2-tröskelscheman och 

två mer avancerade scheman och i denna studie inkluderades även blandad 

nederbörd.  

För de fyra 2-tröskelscheman (A - D) som testades användes nedanstående 

samband (ekv 1). De tröskeltemperaturer som använts framgår av Tabell 3 och 

sambandet mellan modellerad snöandel och lufttemperatur framgår av Figur 19b: 

 

Rs

SR

S

F

RF

sF

TTTför
TT

TT
S

TTförS

TTförS

1

;0

;1

 (18) 

För schema E (Feiccabrino and Lundberg, 2009) och F (Bartlett et al., 2006) 

användes följande samband:   
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 E 

CTförTS

CTförS

CTförS

F

F
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197.45

 (19) 

   

 F 

CTför

S

CTförS

CTförS

F

F

F

55  0,0002T0,00366T-

0,0204T0,01509T-T 0,15038-0,04666T1

50

51

65

432
  (20) 

 

Tabell 3. Tröskeltemperaturer för de fyra olika 2-tröskelscheman som testats 

med referenser till de studier där tröskeltemperaturerna uppgetts.  Dessutom 

ingår referens till de två andra testade separationsschemana.  

 Studie Modellbeteckning TS( C)  TR ( C)  

A Collins et al. (2004) CAM-3* -5 0 

B Komori et al. (2005) OIFES -5 5 

C Feiccabrino and Lundberg (2009) LTU vid -2 4 

D Feiccabrino and Lundberg (2009) LTU smal -1 3 

E Feiccabrino and Lundberg (2009) LTU dubbel exponent  - - 

F Bartlett et al., (2006) Class 3.1 - - 

* Modellen tillåter andra tröskelvärden men dessa är de värden som rapporterats i studien.  
 

 

 
Figur 19a: Använda 

nederbördsstationer. 

Figur 19b. Snöandel (SF) som funktion av lufttemperaturen 

för testade 2-tröskel-scheman (A-F). 
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Av Figur 20a framgår att en stor andel av nederbörden i intervallet mellan -5 C 

och +5 C faller som blandad nederbörd. Kurvan (ekvation E) som anpassats efter 

mätningarna sammanfaller väl med dessa (Fig. 20 b).  

 

I och med att den blandade nederbörden var inkluderad i denna studie så blev 

den felklassade andelen större. Bäst anpassning till uppmätt nederbördstyp gav 

schema E med bara 2,6% felklassad nederbörd men även schema C (TS  = -1˚C 

och  TR = 3˚C; 5,1% felklassad nederbörd) och schema D (TS  = -1˚C och  TR = 

3˚C; 8,5% felklassad nederbörd)  gav rätt god överensstämmelse med uppmätt 

nederbördstyp (Tabell 4).  

 

Tabell 4. Korrelation mellan uppmätt och modellerad snöandel, samt 

procentandel felklassad nederbörd för fem (A - E) olika lufttemperaturbaserade 

nederbördsklassificeringsschema i temperaturspannet -5 till 5 C. TS= tröskel-

temperatur över vilken all nederbörd antas vara snö, TR = tröskeltemperatur 

under vilken all nederbörd antas vara regn. Resultaten avser nederbörds-

observationer (Tabellen är modifierad från Lundberg och Feiccabrino 2009).  

Schema 

TS  

( C)  

TR  

( C) Korrelation 
Observerad snö 

klassad som regn (%) 
Observerat regn 

klassad som snö (%) 
Total felklassad 
nederbörd (%) 

A -5 0 0,781 34,2 0,1 34,3  

B -5 5 0,967 9,5 0,4 9,9  

C -2 4 0,994 2,2 3,0 5,1  

D -1 3 0,992 3,8 4,7 8,5  

E - - 0,996 1,2 1,4 2,6  

F - - 0,929 0,2 15,2 15,4  

 
Dessutom har en studie av hur modelleringen av snöandelen av nederbörden slår 

på modellerat snötäcke i skog och på öppen mark också genomförsts med en 1-

dimensionel snömodell (Lehning et al., 2006, Stähli et al., 2009). Preliminära 

 
 

Figur 20 a. Observerad andel snö 

(vit), blandad nederbörd (grå) och 

regn (blå) som funktion av 

lufttemperaturen.  

Figur 20b. Observerad snöandel (om 

hälften av den blandade nederbörden 

antas vara snö) som funktion av 

lufttemperatur tillsammans med 

schema E, ekvation anpassad efter 

observationerna 
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resultat (Fig. 21a och b) tyder på en stor känslighet för hur nederbörds-

fassepareringen genomförs (Lundberg och Gustafsson, 2009)  

  

Figur 21a. Exempel modellerat snötäcke 

med olika scheman för fassepareringen 

för ett skogsområde i Umeåtrakten.  

Ekv 1; en tröskeltemperatur på 1.1 C  

Ekv 2; två tröskeltemperaturer (0 & 2 C)  

Ekv 3; schema E och  

Ekv 4; schema F 

Figur 21b. Exempel på simulerat 

snötäcke med olika sätt att modellera 

fassepareringen för ett skogsområde i 

Uppsalatrakten. 
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5 Slutsatser och planerad fortsättning 

5.1 Slutsatser  

 

Projektet har lyckats väl med att skapa en god forskarmiljö. I projektet har forskare och 
doktorander med snö- och modellteknikskompetens från de två lärosätena LTU och KTH 
samarbetat med SMHI för att utveckla ett optimerat mät- och modellsystem för 
avrinningsmodellering i snörika områden.  
 

Ett flertal lyckade delstudier har genomförts och pågår inom projektet. 

 

 En genomgång av olika markbundna snömätningstekniker har gjorts för att få 

kännedom om vilka metoder som används i andra länder.  

 Tester och vidareutveckling av en rad mättekniker för punktmätning (tex 

snökuddar, automatiska snödjups- och snödensitetssensorer) och areell 

mätning av snötäckets densitet, djup och våthet (markradar och automatisk 

snödjupsmätare) har genomförts. 

 Radartekniken har t.ex. vidareutvecklas genom att utnyttja amplitud-

utsläckning och den extra information som fås genom att göra multipla 

mätningar via flera olika kanaler samtidigt.   

 En ny snömodell (subrutin till SMHI:s nya hydrologiska simuleringssystem 

HYSS) har utvecklats för test av olika val av modellstruktur. Modellen kan i 

princip kopplas till vilken hydrologisk modellplattform som helst. Den rumsliga 

distributionen av snö- och markmodellen kan väljas fritt och distribuering i 

gridnät med olika upplösning, samt distribuering i klasser uppdelade enligt 

höjd, lutning, vädersträck och vegetation testas.  

 En dataassimileringsrutin baserad på Ensemble Kalmanfilter (EnKF) har 

utvecklats för integrering av snöinformation. Metoden uppdaterar 

parametervärden och modelltillstånd, som funktion av kovariansen mellan 

modellfel och modelltillstånd, parametrar och inputvariabler. EnKF ger 

förutom en automatisk uppdatering och kalibrering även en uppskattning av 

osäkerheter i resultaten. 

 De markburna radarmätningarna av snövattenevivalenten har visat sig 

minska osäkerheterna och förbättrar prognoserna mer än motsvarande 

manuella mätningar. 
 

 En jämförelse av hur väl olika metoder att separera snö- och regnnederbörd 

överensstämmer med uppmätt nederbördsfas visar att en dubbel exponent 

funktion bäst beskriver hur andelen snö beror av lufttemperaturen.  

 

 En studie av hur separeringen av nederbörd i snö och regn påverkar 

modelleringen av det maximala snötäcket i skog visar att för områden med 

stabilt snötäcke är känsligheten måttlig medan den är ytterst stor för 

områden där en stor del av nederbörden faller vid temperaturer nära noll 

(Uppsala >100% skillnad mellan högsta och lägsta simulerade maximala 

snötäcke).   
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I tabell 5 nedan sammanfattas genomförda och planerade studier och i nästa avsnitt 
redovisas den planerade fortsättningen mer i detalj. 
 

Tabell 5. Genomförda och planerade studier. 
 

Studier/ 

modellutveckling 

Genomförd Återstår 

Snömätteknikutveckling   

 Mätningsteknikstudier Litteraturstudie  Fältbesök i Canada och USA 

    
Test av mättekniker  
     

   STATIONÄRA 

 
Ett till treårstester av  

 snökudde 

 snödjupsgivare  
 snödensitetsgivare  
 snövåthetsgivare  

 

 
Fullföljning av långtidstester på 
upp till fem år av dessa givare 

   

Test av mättekniker  
   
  MOBILA 

 

Snödjupsgivare med GPS 
ettårstest 
Markradar treårstest  

 

 

Fullföljning av långtidstester på 
upp till 5 år av dessa tekniker 

    
Vidareutveckling av 

markradartekniken 

 
Semiautomatiserad 

densitets-bestämning 
Test av betydelsen av snöns 
salthalt på våthetsmätning  

 
Operationell densitets-

bestämning och operationell 
korrigering för våt snö  

Modellering   

   

Snö- & avdunstnings-
rutin anpassad för 
assimilering av 
distribuerad snödata 
 

 

Utvecklat distribuerad rutin 
med graddags- eller energi-
balansansats för vegetation, 
snö- och markskikt 

 
Förenklad submodell för 

omfördelning av snöfall 
 

Parallellisera och optimera 
programmet för att kunna köras 
med rimlig datorkapacitet. 
 
 

 
Dataassimileringsrutin 
 

 
Ensemble Kalmanfilterrutin 

 

 
Separering av regn & 
snö 

 
Känslighetstest lokal skala 

 
Känslighetstest på 
avrinningsområde 
 

 

Assimilering av snödata 

för förbättrade 
avrinnings-prognoser 

 

Test av EnKF metod med 

manuella och markradar-
bestämda snödjup  

 
 
 

 

Systematisk utvärdering av 

betydelsen av modellstruktur 
och typ av snödata 
 
Inkludera fjärranalysmetod för 
bestämning av snötäckets 
våthet och Ensembleprognoser 

för inputvariabler  
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5.2  Planerad fortsättning 

 

Den fortsatta ambitionen med detta projekt är att minska volymfelet i 

avrinningsprognoser samt att förbättra tidsbestämningen av den första 

avrinningen och av övriga flödespikar i samband med snösmältning.  

Detta kommer att ske genom att sammanställa och integrera de resultat som 

erhållits i delstudierna.  Fältmätningar och mättekniks- och modellutvecklingen 

kommer också att fortsätta och vi kommer att genomföra ett studiebesök på 

snömätningsstationer i USA och Kanada. Fjärranalysmetoder att bestämma 

snötäckets våthet som indikation på pågående snösmältning planeras även att 

inkluderas i dataassimileringen.  

De mätningar som hittills gjorts kommer att fortsätta och utvecklas med hjälp av 

erfarenheter från tidigare kampanjer. Till exempel kommer vi att noga analysera 

hur lokalisering av markradarprofilerna påverkar förmågan att förbättra 

simuleringen, metoder för operationell bestämningen av snöns densitet och 

våthet från markradarmätningar kommer finslipas, betydelsen av 

densitetsvariationer på djupet, till exempel genom begravda skarskikt, kommer 

analyseras, och informationsinnehållet i de stationära mätningarna kommer att 

utvärderas mer noggrant. 

Den distribuerade snömodellen kommer i kombination med indata av olika 

upplösning att kombineras för att undersöka sambandet mellan kvalitet på indata 

och den resulterande avrinningen. På så sätt kan man kvantitativt fastslå om mer 

komplicerade mätningar och modeller ger en bättre uppskattning av avrinngen. 

Vi planerar att jämföra prestanda med andra tillgängliga metoder, samt studera 

vilken detaljeringsgrad i processer och rumsupplösning som är lämplig för 
ändamålet. 

Vi kommer att undersöka hur mycket beräkningen av snötäckets smältning kan 

förbättras med hjälp meteorologiska ensembleprognoser. Säsongsprognoser 

kommer också att utvärderas i form av deras förmåga att förutsäga utvecklingen 

under vinterhalvåret. Dessa atmosfäriska klimat- och prognosmodeller har en 

helt annan rumslig upplösning än vad som krävs för att modellera nederbörd och 

temperatur i ett lokalt avrinningsområde. Därför kommer vi att tillämpa 

nedskalningsmetoder för våra testområden att bäst utnyttja meteorologiska kort- 

och långtidsprognoser. 
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