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Abstract 

Snow and permafrost are two interacting components in the Cryosphere. This study is 

focusing on snow depth and its influence on bottom temperature of snow cover (BTS) 

in Tarfala, Northern Sweden. BTS indicate the absence or presence of permafrost if the 

snow depth > 80 cm. Snow depth measurements were carried out with a resolution of 1 

m in two 20 m crossing transects in NS and EW direction around the BTS point. A total 

of 37 BTS with accompanying snow depths was measured and analyzed. Snow depths 

varied around the BTS but are representative for the measured 20 m transects. Locations 

with moderate snow depth variations make out representative probe sites from a snow 

depth perspective, such as homogenous ground cover, wind protected areas, in the lee 

behind ridges and slopes perpendicular towards the dominating wind direction. 

Also to find representative BTS probe site two strategies for collecting BTS have been 

evaluated through permafrost modeling. One dataset recorded in 2011 focused on 

covering a big variety of altitude, slope and aspects. The second dataset registered in 

March 2013 aimed to cover the most frequent classes of the mentioned parameters. The 

latter strategy is also the preferably method based on the comparison between the two 

models.  

Keywords: BTS, snow depth, snow, permafrost, modeling 

Sammanfattning 

Snö och permafrost är två interagerande komponenter i Kryosfären. Studien undersöker 

snödjupets representativitet vid marktemperaturmätningar under snötäcket (BTS) för 

identifiering av permafrost i Tarfala, norra Sverige. Snödjupsmätningar har utfördes i 

två korsande 20 m transekter i nordsydlig (NS) samt östvästlig (ÖV) riktning utifrån en 

BTS-punkt. Totalt har 37 BTS (snödjup > 80 cm) med tillhörande snödjupsmätningar 

registrerats och analyserats. Snödjupet varierar både lokalt kring mätpunkten och 

regionalt i mättransekter men är ändå ett representativt snödjup för en punkt. 

Representativa BTS, sett ur ett snödjupsperspektiv, bör registreras på platser med 

måttlig snödjupsvariation som på platser med homogent markunderlag, vindskyddade 

områden, lä bakom ryggar och sluttningar vinkelräta mot den dominerande 

vindriktningen.  

BTS provplatser bör också ta hänsyn till de mest förekommande klasserna av 

parametrarna altitud, sluttning och slutningsriktning för att erhålla representativa BTS. 

Detta baserat på jämförelse mellan två strategier för insamling av BTS genom 

permafrostmodellering mellan två dataset. Ett BTS dataset från 2011 jämfört med BTS 

insamlade mars 2013.  

Nyckelord: BTS, snödjup, snö, permafrost, modellering 



Representativitet av snödjup vid marktemperaturmätningar under snö för permafrostmodellering 

 

1 

 

  



Malin Brandel 

2 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................................ 4 

1.1 Syfte och frågeställning ........................................................................................... 5 

2. Bakgrund och tidigare forskning ................................................................................... 6 

2.1 Snö ........................................................................................................................... 6 

2.1.1 Distribution av snö i alpinterräng ..................................................................... 7 

2.1.2 Snömodellering ................................................................................................. 8 

2.2 Permafrost ................................................................................................................ 9 

2.2.1 BTS och mätningar i Skandinavien ................................................................ 10 

2.3 Snö och permafrost ................................................................................................ 11 

3. Studieområde ............................................................................................................... 12 

3.1 Geologi .................................................................................................................. 13 

3.2 Klimat och meterologi ........................................................................................... 13 

4. Metod .......................................................................................................................... 14 

4.1 Förberedelser inför fältarbete ................................................................................ 14 

4.2 BTS- och snömätningar ......................................................................................... 16 

4.3 Analys .................................................................................................................... 16 

4.4 Permafrostmodellering i GIS ................................................................................. 17 

5. Resultat ........................................................................................................................ 19 

5.1 Snövariabilitet ........................................................................................................ 19 

5.2 Permafrostdistribution ........................................................................................... 22 

6. Diskussion ................................................................................................................... 24 

6.1 Snövariabilitet ........................................................................................................ 24 

6.2 Snödjup och BTS ................................................................................................... 26 

6.3 Permafrostkartering ............................................................................................... 27 

7. Slutsats ........................................................................................................................ 30 

Tack ................................................................................................................................. 30 

Källförteckning ................................................................................................................ 31 

Publicerade referenser ................................................................................................. 31 

Elektroniska referenser ................................................................................................ 32 

Muntliga referenser ...................................................................................................... 32 

Data .............................................................................................................................. 32 

 



Representativitet av snödjup vid marktemperaturmätningar under snö för permafrostmodellering 

 

3 

 

  



Malin Brandel 

4 

 

1. Inledning 

Snö och permafrost är två komponenter inom Kryosfären vilka interagerar och påverkar 

varandra. Kryosfären är den del av jorden som omfattar is i alla former så som på 

floder, hav och sjöar, inlandsisar och glaciärer, markfrost, permafrost och snö. Störst 

geografisk utbredning har markfrost tätt följt av snö. Kryosfären är en viktig del av det 

globala klimatsystemet med länkar och återkopplingar till jordytans energi- och 

fuktighetsvariationer, nederbörd, hydrologi, samt atmosfäriska och oceaniska 

cirkulationsmönster (Armstrong & Brown, 2008). Jordens permafrostdistribution finns 

kring polartrakterna och i bergsterräng. Permafrost täcker ett landområde motsvarande 

25% på norra hemisfären, södra hemisfärens permafrostdistribution täcker främst de 

isfria områdena på Antarktis men kan även finnas under inlandsisen där isen är 

bottenfrusen (IPA, 2011). I Skandinavien finns permafrost framförallt på Svalbard och 

Grönland samt i Skanderna (figur 1)(Christiansen et al., 2010). 

Permafrost är en effekt av kallt klimat och den distribution som idag finns är formade 

och kvarlevor från senaste istiden. Det finns också permafrost som formats under 

Holocen (ca senaste 10 000 åren) och Lilla Istiden (~1300–1850 e.Kr.). Holocen är den 

värmeperiod mellan två istider som Jorden just nu befinner sig i. Yngre 

permafrostområden har en sträckning på mellan 30–70 m djup och äldre permafrost kan 

nå ner till 1500 m i marken. Definitionen av permafrost är mark som varit frusen under 

en sammanhängande period på minst två år. Mark med permafrost kan bestå av olika 

jordtyper, stenar, organiskt material och is. (IPA, 2011). 

Snö och permafrost interagerar med varandra. Vintertid isolerar snötäcket 

underliggande mark från atmosfärens påverkningar och snabba temperaturskiftningar 

(Jordan et al., 2008). Ett tjockt snötäcke skyddar marken från kalla lufttemperaturer 

samtidigt som ett långvarigt snötäcke hindrar varmare luft från att nå marken på våren 

och eventuellt in på sommaren (Keller et al., 1998). Snötäckets dåliga 

värmeledningsförmåga skyddar marken från lufttemperatursförändringar, solinstrålning 

och andra faktorer som kan påverka marktemperaturen. Snöns egenskaper skapar 

förutsättningar för att undersöka förekomst av permafrost genom att mäta 

marktemperaturen under snön (BTS). BTS bör mätas i slutet av vintern innan 

smältperioden då snötäcket är relativt stabilt (Hoelzle, 1992). BTS är således en metod 

för att identifiera tänkbara permafrostområden. Snötäcket måste vara minst 80 cm vid 

mätningen så att marken är tillräckligt isolerad från yttre påverkan (Ridefelt et al., 2008; 

Etzelmuller et al., 2001). BTS styrs i sin tur av förekomsten av permafrost (Haeberli, 

1985, se Hoelzle, 1992). 

Det behövs en bättre förståelse för sambandet mellan snö och permafrostdistribution 

särskilt i förhållandet av omdistribuerad snö och förekomst av laviner. Fler relevanta 

GIS-modeller som kan koppla samman permafrost med topografisk data för utformning 

av lokala och regionala permafrostdistribueringsmodeller behövs (Etzelmuller et al., 

2001). Permafroststudier har en förankring till klimatet vilket stärker betydelsen av 

fortsatt forskning kring området. Uppskattningsvis finns det mer kol lagrat i permafrost 
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(1672 Pg kol) på Norra halvklotet än vad som finns i jordens nu levande vegetation och 

atmosfär (Hugelius et al., 2013). Smältande permafrost kan således leda till en positiv 

klimat respons (Christopherson, 2009). 

               

1.1 Syfte och frågeställning 

Projektet ämnar undersöka snödjupets (SD) representativitet vid BTS-mätningar genom 

att mäta snödjupet kring BTS-punkter i två 20 m transekter om nord-syd (NS) och öst-

väst (ÖV). Syftet med studien är att validera snödjupets betydelse vid BTS-

provtagningar. Studien försöker därför besvara: 

 Hur snödjupet varierar vid en BTS-mätning och varför? 

 Är snödjupet för en BTS-mätning representativt för den punkten? 

 Vilka platser är optimala för BTS-provtagning ur ett snödjupsperspektiv? 

Ett delmål med projektet är också att använda giltiga BTS-mätningar från Marklund 

(2011) respektive de i mars 2013 insamlade BTS-punkter för permafrostmodellering i 

området kring Tarfaladalen. Syftet är att jämföra de båda insamlingsmetoderna samt 

modellering av BTS i området för att kunna styrka valet av BTS-provplatser. 

Figur 1. Norra halvklotets permafrostdistribution enligt dess utbredning och 

kontinuitet. Baserad på Browns et al. (1998) data. Projektion Lambert Azimuthal 

equal area. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Snö 

Snö bildas i moln om temperaturen är ≤ 0ºC. Varje snöflinga får en unik kristallstruktur 

vilket styrs av den rådande temperaturen och luftfuktigheten. Allt eftersom 

temperaturen och luftfuktigheten ändras med höjden fortsätter de att påverka snöflingan 

i fallet mot marken. Varierande väderförhållanden som kraftig vind i samband med 

snöfall kan förstöra kristallstrukturen hos snöflingan. Snöflingornas struktur avgör 

såsmåningom snötäckets karaktär (Armstrong & Brown, 2008). Iskristallerna är även 

ömtåliga under trycket från ovanliggande snömassor (Dewalle & Rango, 2008). En 

skadad kristallstruktur bildar ett tätare snölager, men med vinterns olika snöfall och 

meterologi faller en blandning av snötyper vilket i slutändan bilder en komplex 

snömassa. Tilläggas bör också att ett växande snölager skapar en metamorfos på 

underliggande snö vilket gör att snökristallerna ändrar form, storlek och textur 

(Armstrong & Brown, 2008). Snömetamorfos är förekommande men processerna skiljer 

sig åt beroende på våt eller torr snö. Snömassans form, storlek och textur avgör snöns 

egenskaper som värme- och vätskeledare vilket samtidigt påverkar snömassans 

energibudget (Dewalle & Rango, 2008).  

Snö har dålig förmåga att transportera värme och är därför en bra isolator (Hoelzle, 

1992). Isolationsförmågan ökar i samband med snödjupet. Under ett tjockt snötäcke 

sjunker vanligtvis inte marktemperaturen < 0ºC då sommarvärmen som lagrats i marken 

långsamt leds till markytan. Temperaturvariationerna inuti snötäcket är små och är 

redan på 30 cm djup relativt konstanta (Karlén, 1983). Snötäckets temperaturgradient på 

ytan varierar till följd av strålningsbalansen men snötemperaturen blir i regel varmare 

längre ned i snötäcket. Temperaturen strax under snöytan är dock oftast den kallaste 

platsen i ett snötäcke på grund av den dåliga värmeledningsförmågan från under och 

ovan (Dewalle & Rango, 2008). Yttemperaturen å andra sidan varierar dagligen och kan 

ibland vara högre än lufttemperaturen under en solig dag. Det motsatta sker en 

stjärnklar natt då snöytan förlorar värme och yttemperaturen blir lägre än 

lufttemperaturen. Temperaturförhållandet blir i balans under molniga nätter då 

temperaturerna är samma för både snöyte- och lufttemperaturen (Karlén, 1983). 

Yttemperaturens skiftningar mellan dygnen dämpas också vid lägre snödensiteter 

(Hoelzle et al., 1999).   

Snöytan är även viktig ur ett klimatologiskt perspektiv då den påverkar jordytans albedo 

(ytreflektants) och strålningsbalans. Albedot för en kall snöyta är närmare 80–90% 

vilket kan sättas i perspektiv mot vattnets som är 5–10%. Vatten absorberar alltså mer 

solljus än snö. Nordliga breddgrader upplever en kraftig albedoförändring under vintern 

till följd av snöns närvaro. Förändringen kompenseras dock av lägre antal soltimmar 

samt en högre molnfrekvens (Armstrong & Brown, 2008). Normalt är snöytan inte 

homogen bortsett från Antarktis och Grönlands inlandsisar. Den heterogena snöytan 

skapar en fläckvis snötäckt yta till följd av blandat annat omdistribuering av snö vilket 
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skapar ett mer komplext ytalbedo (Jordan et al., 2008). Olika marktyper har varierande 

albedo skog, gräsmark och stenar har ett albedo mellan 10–40% (Christopherson, 2009). 

Mängden solinstrålning som kan absorberas beror alltså på ytans egenskaper. Äldre och 

smutsigare snö får ett lägre albedo vilket betyder att mer solinstrålning absorberas och 

kan leda till ökad temperatur som kan påverka snösmältning. Lufttemperaturen blir 

indirekt påverkad av strålningsbalansen beroende på solenergimängden som absorberas 

eller reflekteras (Holmlund & Jansson, 2002). Snöns höga reflektiva förmåga ger en 

positiv effekt på lufttemperaturen. Såsmåningom bildas varmare temperaturer till följd 

av säsongsvariationerna vilket smälter snötäckets utbredning, ett lägre albedo skapas, 

större mängd solenergi absorberas och ytterligare varmare temperaturer skapas 

(Armstrong & Brown, 2008). 

2.1.1 Distribution av snö i alpinterräng 

Snötäckets utveckling inleds på hösten och avtar i slutet på februari då det mesta av 

vinterns nederbörd fallit. Perioden innan smältsäsongen omkring april till början av maj 

för svensk alpinterräng anses snötäcket vara relativt oföränderligt, dock kan vinden 

fortfarande ändra snötäckets utbredning och distribution. Kala ytor riskerar att bli 

snöfria samtidigt som stora snömängder samlas i svackor. Förhållandet är giltigt så 

länge vindriktningen är konstant men vid ändrade vindförhållanden kan ännu en 

omdistribution ske (Karlén, 1983). Ingen eller svag vind i samband med nederbörd 

skapar ett annat utbredningsmönster då platta eller svagt sluttande ytor blir snötäckta. 

Dessa ytor är vanligtvis snöfria till följd av vindens tilltagande acceleration över platta 

eller svagt sluttande ytor (Wirz et al., 2011). Vinddistribuerad snö är särskilt 

förekommande i alpinterräng då vegetation saknas och därmed inte utgör ett hinder. 

Bergsterrängens karaktär tillsammans med höjd, sluttning och vind påverkar den 

rumsliga snödjupsvariationen som skiljer sig i både tid och rum (Plüss et al., 2008). 

Kalla temperaturer i samband med höga vindhastigheter och snönederbörd bidrar till en 

långsammare snömetamorfos och snösmältning vilket öppnar upp för större mängder 

snö att vindtransporteras (Dewalle & Rango, 2008).   

Studier av snödjupsdistributionen på en bergssluttning i östra Schweiziska alperna visar 

att snödjupet varierar över säsongen. Trots snödjupsvariationerna över säsongen 

återfanns alltid de grundaste respektive den djupaste snön på samma platser. Typiska 

ackumulationsplatser var i lä bakom ryggar orienterade vinkelrätt mot den dominerande 

vindriktningen. I slutet av ackumulationsperioden var, i större utsträckning, de mindre 

branta sluttningarna med ett jämnt underlag snötäckta och de brantare med ett ojämnt 

underlag var snöfria (Wirz et al., 2011). Områden med ojämnt underlag genererar större 

turbulens och skjuvspänning för en viss vindstyrka (Dewalle & Rango, 2008). 

Bergsterrängens topografiska parametrar får en indirekt betydelse för 

snöackumulationen i samverkan med vinden. Områdets topografi och vindförhållanden 

styr snöackumulationens omdistribution (Mott et al., 2010). Till följd av den orografiska 

effekten bildas det generellt mest snö på branta sluttningar vilka ligger i vindens 

riktning och vinkelrätt mot bergskedjan. Fuktiga luftmassor tvingas upp över 

bergsterrängen och snöfall skapas i takt med ökad höjd då lufttemperaturen sjunker. 
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Allteftersom vindriktningen ändras varierar också snöackumulationen men 

snönederbörden på höjden består (Dewalle & Rango, 2008). En dominerande 

vindriktning under vintern tillsammans med särskilda större stormhändelser skapar en 

distinkt snödistribution och ackumulation. Distributionsmönstret styrs av terrängens 

former där både de stora och små landformerna påverkar mönstret. Stora landformer 

påverkar snödistributionen storskaligt men interagerars samtidigt av de små 

landformerna som också skapar variationer i snöackumulationen. Både de stora- och 

småskaliga distribueringsmönstren är viktiga för olika snötransportsprocesser. I takt 

med att mindre landformer blir snötäckta får också de större terrängformerna en större 

betydelse för snöackumulationen. Snödriftens dynamik påverkas av responsen mellan 

snö-deponeringsprocesser, den föränderliga topografin och de lokala vindförhållandena 

(Mott et al., 2010). 

2.1.2 Snömodellering 

Den stora snödjupsvariationen i alpinterräng till följd av vindackumulation och 

småskaliga nederbördskillnader gör snötäcket svårt att modellera (Plüss et al., 2008). 

Vindriktningens variation samt snöstormarnas särskilda karaktär ger upphov till unika 

egenskaper för varje deponering. I slutet av snösäsongen kan snötäcket vara en 

blandning av olika stormhändelser. Oregelbunden distribution gör det svårt att korrelera 

snöfall och snötäcken med höjden trots kopplingen till orografiskt snöfall (Dewalle & 

Rango, 2008). 

Snötäcket beskrivs vanligen genom snödjup, snödensitet och snövattenekvivalens 

(Karlén, 1983). Snödjupet är enkelt att mäta men är i sig irrelevant för uppskattning av 

snöns vatten- och energibudget eftersom snödjupet kan ändras till följd av kompaktion, 

snömetamorfos, smältning och återfrysning (Brown & Armstrong, 2008). Temperatur 

och vindhastighet påverkar också snödjupet vilket skiljer sig mellan åren och för olika 

platser (Karlén, 1983). Förändringen ändrar snödjupet men snödensiteteten kan bestå 

(Brown & Armstrong, 2008). Densiteten styrs av porutrymmet för lagring och 

transporter av vätska och gas i snön (Dewalle & Rango, 2008). Snödensiten ökar 

generellt med tiden i förhållande till hur snön kompakteras, snödjup och kristallernas 

deformation. Densiteten kan variera mellan 30–800 kg/m
3
 (referensdensiteter: 917 

kg/m
3
 för is och 1000 kg/m

3 
för vatten)(Armstrong & Brown, 2008). Torr snö med en 

densitet på omkring 300 kg/m
3
 i slutet av ackumulationsperioden har en lägre porositet 

till följd av snömetamorfos genom vintern. Densitetsprofiler avslöjar också graden av 

metamorfos då djupare snö får en högre densitet än snöytan till följd av 

snömetamorfosens verkningstid. Smältperiodens snötäcken kan ha densiteter mellan 

350–550 kg/m
3
 särskilt för säsongsberoende snölager. Porositeten för snö med 300 

kg/m
3 

är 67% jämfört med nyfallen snö med en densitet på 100 kg/m
3 

vars porositet är 

89% (Dewalle & Rango, 2008). Nysnö å andra sidan kan snabbt ändra sin densitet i 

samband med starka vindförhållanden eftersom snökristallerna då rullar och krockar 

med varandra vid omdistributionen. Således kan nysnö snabbt få en högre densitet på 

upp till 300 kg/m
3 
på bara ett par timmar (Jordan et al., 2008).  
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Snödjupet mäts med snösond eller tumstock som har centimeterskala. En optimal 

snödjupsmätning innebär att en serie mätningar genomförs för att sedan låta 

medeldjupet registreras som snödjupet för platsen. Det är också viktigt att snösonden 

når marken och penetrerar tänkbara islinser som kan finnas i snötäcket. Likaså bör 

platser med vindackumulation undvikas för snödjupsmätningar (Brown & Armstrong, 

2008). Snödjupsmätningar i vindackumulerade områden skapar osäkerheter inför en 

snömodellering eftersom snötäcket ständigt ändras (Dewalle & Rango, 2008).  

Snödensiteten beräknas med mätningar horisontellt mot en vägg i en kvadratisk grop 

vilken måste grävas för snödensitetsprovtagning. Proverna bör registreras på en orörd 

yta i gropen företrädelsevis väggen som befinner sig i skugga. Innan mätningarna 

noteras skalas ytterligare ett snölager av för att försäkra en orörd yta. Väggen bör sedan 

borstas så att varje snölager framträder. Densitetsröret ska ta ett prov i varje snölager för 

att skapa en fullständig densitetsprofil över snömassan. Likaså kan snötemperatur 

registreras i samband med densitetsmätningar vilket också bör göras i varje snölager 

eller varje 10 cm. Snödensitet och snötemperaturkurvorna är korrelerade. (Dewalle & 

Rango, 2008). 

2.2 Permafrost 

Permafrost är ett termalt system som följer klimatets variationer över tid. 

Utbredningsmönster och djup ändras ständigt till följd av nya förutsättningar i klimatet 

både lokalt och globalt. Däremot har permafrost en långsam reaktionstid på 

klimatförändringar då permafrosten än idag justeras efter klimatet som rådde under Lilla 

Istiden (~1300–1850 e.Kr.). Lokala förutsättningar som snötäcke, vind, nederbörd, 

vegetation, geologi, hydrologi och värmetransport i det aktiva lagret påverkar 

permafrostutbredningen (Etzelmuller et al., 2001). Det aktiva lagret är det översta 

skiktet på permafrosten som fryser och tinar med årstidsväxlingarna. Lagrets tjocklek 

varierar för olika platser liksom permafrostens djup som kan vara från någon meter till 

1500 m djup. Aktiva lagrets tjocklek kan vara från 10 cm till 15 m beroende på plats 

och dess dagliga temperaturväxlingar (Christopherson, 2009; IPA, 2011). 

Permafrost delas in i fyra kategorier beroende på dess kontinuitet. Kontinuerlig 

permafrost upptar 90–100%, diskontinuerlig är 50–90%, sporadisk permafrost är 10–

50% och isolerade fläckar är < 10% av ett område (Brown et al., 1998). Trots 

Skandinaviens relativt ringa permafrostutbredning återfinns alla distribueringsgrupper 

(figur 1)(Christiansen et al., 2010). Diskontinuerlig och sporadisk permafrost har 

fläckvis permafrostfria områden (Christopherson, 2009). Ett område som karaktäriseras 

av glaciärer och aktiva moränformationer så som iskärnade moränryggar har 

förmodligen en distribution av diskontinuerlig permafrost (Hoelzle, 1992). Vidare kan 

alpinpermafrost i princip alltid klassificeras som diskontinuerlig då permafrosten följer 

bergsterrängens höga toppar och djupa dalar vilket skapar variationer i det lokala 

klimatet som påverkar permafrostutbredningen (Etzelmuller et al., 2001; IPA, 2011). 

Sluttningar med nordlig sluttningsriktning får sällan direkt solinstrålning och är därför 

tänkbara lägre gränsområden för diskontinuerlig permafrost (King, 1986). Snötäckets 
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lokala skillnader kan också vara orsaken till en diskontinuerlig permafrost. Relationen 

mellan snöns ackumulation- och ablationsperioder avgör markens termala regim under 

snötäcket. En tidig och stor snöackumulation på hösten kan påverka negativt på 

permafrosten då kall luft hindras från att frysa det aktiva lagret. Ett motsatt förhållande 

kan råda vid ablationsperioden som kan påverka positivt då ett tjockt snötäcke smälter 

långsammare och försenar det aktiva lagret från att tina (Hoelzle et al., 1999; Keller et 

al., 1998).  

2.2.1 BTS och mätningar i Skandinavien 

BTS är en effektiv och billig metod för att undersöka förekomst av permafrost. Metoden 

introducerades först av Haeberli år 1973 och har sedan dess används för detektion av 

permafrost bland annat i Schweiz (Hoelzle, 1992), Norge (Dovrefjell och Jotunheimen) 

samt i svenska Abiskofjällen av Isaksen et al. (2002) respektive Ridefelt et al. (2008). 

Metoden går ut på att mäta marktemperaturen under snön. Temperaturen kan då spegla 

om det finns en förekomst av permafrost. Ett tjockt snötäcke är en bra isolator och 

hindrar marken från att påverkas av solinstrålning och lufttemperturen. 

Bottentemperaturen bör mätas i slutet av vintern innan smältperioden inleds eftersom 

snötäcket då anses vara relativt oföränderligt. Förekomst av permafrost är sannolik om 

BTS är ≤ –3ºC och visar BTS ≥ –2ºC finns ingen permafrost. Mellan BTS –3º och –2ºC 

är det osäkert, möjligen finns det permafrost med ett djupt aktivt lager (Hoelzle, 1992 & 

Hoelzle et al., 1999).  

Isaksen et al. (2002) kunde med hjälp av BTS-mätningar fastställa permafrostens troliga 

utbredning och lägre gräns i Dovrefjell och Jotunheimen vilken fastställdes att vara 

strax under 1500 m ö.h. Permafrostens lägre gräns korrelerades med 

årsmedeltemperaturen (MAAT) vilken låg mellan –2º och –3ºC. Resultatet av studien 

föreslår att alpinpermafrost ej kan förekomma om MAAT är > –2ºC. I både den norska 

studien och Abisko fastställdes höjden m ö.h. som den mest betydande faktorn för 

permafrostutbredningen. I Abisko angavs 1000 m ö.h. i väst och 800 m ö.h. öst som de 

lägre gränserna för förekomst av permafrost (Isaksen et al., 2002 & Ridefelt et al., 

2008).  

Liknande studier har också gjorts i Tarfaladalen av bland andra Marklund (2011). Totalt 

56 BTS-punkter registrerades varav 39 BTS indikerade en sannolikhet för permafrost. 

Mätplatserna valdes i den mån det gick att täcka in olika sluttningar i olika 

sluttningsriktningar samt höjdintervall. Parametrarna påverkar permafrosten eftersom 

snömängden och solinstrålningen varierar med sluttning och sluttningsriktningen samt 

lufttemperatur som ändras med höjden. Likt tidigare studier fanns en koppling mellan 

BTS och höjden (Marklund, 2011). King (1986) har även studerat förekomsten av 

permafrost i Tarfala. Forskningen lade fram tänkbara MAAT för olika grupper av 

permafrost att existera. Kontinuerlig och diskontinuerlig permafrosts lägre MAAT-

gräns är mellan –6,5ºC till –1,5ºC men övergångstemperaturen mellan de båda 

grupperna är flytande. Sporadisk permafrost kan även förekomma på platser med 

positiv MAAT (King, 1986). 
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2.3 Snö och permafrost 

Höstens inträde innebär att permafrostens aktiva lager börjar frysa. I kombination med 

markens lagrade värme från sommaren och det isolerande snötäcket kan 

marktemperaturen inte sjunka många grader under noll. Detta räcker dock för det aktiva 

lagret att frysa. Permafrostens aktiva lager fryser olika snabbt beroende på områdets 

förutsättningar så som tillgång till solinstrålning och snötäckets tjocklek (Goodrich, 

1982). Tunna snötäcken har en kylande effekt på marktemperaturen eftersom den kalla 

lufttemperaturen kan nå marken. Förhållandena är verksamma särskilt i början av 

ackumulationsperioden då solen fortfarande står relativt högt vilket bidrar till ytterligare 

nedkylning till följd av ett högt ytalbedo mot nysnön (Zhang, 2005). 

Medelmarktemperaturen påverkas dock inte under denna period. Snödjup och densitet 

har å andra sidan betydelse i permafrostområden för den årliga medelmarktemperaturen 

(Goodrich, 1982). Marktemperaturen styrs i slutändan av snötäckets isolationsförmåga 

då lufttemperaturen ej längre kan penetrera det tjocka snötäcket (Zhang, 2005). Väl då 

det aktiva lagret har frusit sjunker temperaturen snabbt och relativt kalla temperaturer 

kan uppnås under snötäcket. Det motsatta sker i områden vilka har säsongsberoende 

markfrost eftersom marktemperaturen under snötäcket påverkas av markens lagrade 

sommarvärme vilket ger varmare marktemperaturer än permafrostområden (Goodrich, 

1982). Kings (1986) studie i Tarfala fann ett samband mellan snötäckets tjocklek och 

förekomst av permafrost. Snötäcken ≤ 110 och ≥ 240 cm visade generellt tecken på 

permafrostförekomst och snötjockleken däremellan ± 30 cm saknade permafrost. Vissa 

områden med ≥ 240 cm snö fanns kvar över sommaren. Permafrost upptäcktes också 

under perenna snölegor (King, 1986).  

Markområden vilka saknar ett isolerande snötäcke på vintern kan i större utsträckning 

påverkas av den kalla vintertemperaturen och är således gynnsamma platser för 

permafrost. Exempel på områden är intill blockglaciärer, iskärnade moräner, vindsvepta 

sluttningar eller högplatåer. Ett isolerande snötäcke bildas oftast tidigare på vintern i 

dalgångar vilket då hindrar de kyligaste vintertemperaturerna från att influera marken 

(King, 1986). Marktemperaturen under snötäcket beror på lufttemperaturen och den 

mängd värme som lagrats under sommaren. Snö och lufttemperaturens lokala fördelning 

över året i ett bergsområde påverkas å andra sidan av de orografiska effekterna (Bogdan 

& Leszkiewicz, 2010). Fuktiga luftmassor vilka rör sig snabbt och vinkelrätt mot 

bergskedjan bildar oftast mer snö. Den orografiska effekten bidrar också till ökat snöfall 

med höjden i vindens riktning (Dewalle & Rango, 2008) och anses också ha större 

betydelse för förekomsten av sporadisk permafrost (Bogdan & Leszkiewicz, 2010).  
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3. Studieområde 

Motiveringen till val av studieområde baseras på att området är en av få svenska 

högalpinmiljöer som lämpar sig väl för denna studie då även Tarfala forskningsstation 

(TRS) är tillgänglig. I området finns även två borrhål som ingår i projektet Permafrost 

and climate Europe (PACE) vilka mäter och registrerar permafrost. Ett av PACE-hålen 

är 100 m djupt och ligger på en bergsrygg omkring 1550 m ö.h. omkring 1000 m 

nordöst om TRS (figur 2). Att döma av temperaturmätningar i borrhålet uppskattas 

permafrosten sträcka sig 300 m ner i marken (Christiansen et al., 2010). 

Tillgängligheten till TRS, PACE samt studieområdets alpinterräng gör området till en 

bra plats att undersöka snödjupets representativitet för BTS samt modellering av 

permafrost. Närheten till TRS och PACE innebär att denna studie kan stärka sina 

resultat mot tidigare forskning i området samt validera resultatet mot registrerad 

permafrostdata. Områdets storlek med varierande altituder och naturmiljöer 

understödjer relevansen av permafrostmodelleringen då effekterna av eventuell 

permafrostförekomst sätts i ett större perspektiv och får större betydelse. 

Området som studien ämnar undersöka är Tarfaladalen och dess omkringliggande 

landskap vilket inkluderar Vistasvaggi, Kebnekaise och Nikkaloukta. Sträckningen på 

studieområdet är omkring 36 km östvästlig riktning och 22 km nordsyd riktning. 

Landskapet karaktäriseras av alpinterräng med inslag av glaciärer samt landytor vilka 

ligger ovan trädgränsen med begränsad vegetationen. Trädgränsen beräknas till omkring 

1200 m ö.h. och det mesta av områdets vegetation och djurliv finns i dalgångarna under 

1200 m ö.h. (Naturvårdsverket, 2012). Dalgångarnas botten varierar mellan 500 och 

1100 m ö.h. (Holmlund & Jansson, 1999). Platsen är ett av få svenska högfjällsområden 

med flera bergstoppar på över 2000 m ö.h. däribland Sveriges högsta topp Kebnekaise 

(2114 ± 5 m ö.h.) (figur 2). Det okaraktäristiska svenska landskapet är således ett 

populärt turistmål för vandrare och alpinister. Tack vare TRS är även forskare och 

studenter ett frekvent inslag eftersom området erbjuder möjligheter för studier av 

subarktiska förhållanden (Naturvårdsverket, 2012).  

Figur 2. Studieområde Tarfaladalen med dess omgivande landskap. Kartmaterial från Lantmäteriet. 

Referenssystem SWEREF 99 TM. 

Kalfjäll 

TRS 
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3.1 Geologi 

Tarfala ligger i den svenska delen av bergskedjan Kaledoniderna vilken är samma 

bergskedja som i Norge. I Sverige har bergskedjan en sydvästlig till nordöstlig riktning 

(Holmlund & Jansson, 1999). Bergskedjan och Kebnekaisemassivet bildades under den 

Kaledoniska orogenesen. Massivet är idag en del av Seveskållan vilken kom att slungas 

upp på underliggande berggrund under bergskedjebildningen. Bergarterna som återfinns 

på Seveskållan har troligen sitt ursprung från sena prekambrium (542–900 Ma, 

Christopherson, 2009) vilka då var en del av kontinenten Baltica samt eventuellt också 

en del av Iapetus havet. Det var i samband av kollisionen mellan Baltica och Laurentia 

som Iapetus havet stängdes vilket resulterade i att stora skållor av berg slungades flera 

hundra kilometer upp på land och Kaledoniderna bildades. Metamorfos och deformation 

har i efterhand påverkat bergarterna men skållorna som utgör bergskedjan är fortfarande 

förhållandevis intakta. Seveskållan och Tarfaladalen består till störst del av mafic dyke 

w subordinate metasediments, mylonitic augen gneiss, amphibolite (Andréasson & Gee, 

1989).  

3.2 Klimat och meterologi 

Studieområdets lokalisering till den svenska delen av fjällkedjan påverkar också 

områdets klimat och meterologiska förutsättningar. Fjällkedjan utgör en klimatologisk 

barriär eftersom den hindrar Atlantiska orkaner från att svepa in över land. 

Omständigheterna skapar ett lokalt kontinentalt klimat öster om fjällkedjan och ett 

maritimt klimat väster om. Vintertid å andra sidan blockeras sydostliga vindar i öst 

vilket ger upphov till orografisk nederbörd över området (Holmlund & Jansson, 1999) 

men maritim nederbörd från Atlanten förekommer också. Den dominerande 

vindriktningen i Tarfaladalen är västnordvästlig till nordväst som för med sig vindar 

både från Atlanten och/eller Arktis (Ingvander et al., 2013). De högsta uppmätta 

vindhastigheterna i Sverige har dessutom registrerats i Tarfaladalen, 81 m/s i december 

1992. Fjällvindar i vissa dalar karaktäriseras ofta av att vara byiga (SMHI, 2009). 

Skandinavien och norra Sverige har under 1900-talet karaktäriserats av ett varmare 

klimat än 1800-talets torrare och kallare klimat vilket sammanfaller med slutet av Lilla 

Istidens. Början av 1900-talet var varmare men en mindre avkylning förekom mellan 

1930 och 1940-talet samt 1970 till 1980-talet. Under 1900-talets början hade glaciärerna 

troligen sitt Holocena maximum (Holmlund & Jansson, 1999) samtidigt som klimatet 

då var snarlikt dagens (Christiansen et al., 2010). Stora glaciärer har en lång reaktionstid 

och justeringen fortgår än (Holmlund & Jansson, 1999). Likt glaciärerna borde 

uppvärmningen under 1900-talet även förändra permafrosten men lokala förutsättningar 

som vind och snöackumulation påverkar förändringen (Christiansen et al., 2010).   
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4. Metod 

4.1 Förberedelser inför fältarbete 

För att finna representativa platser för provtagningar i fält har Lantmäteriets digitala 

höjdmodell (DEM) med 50 m upplösning bearbetats i ArcMap. Samma DEM har även 

använts genomgående i studien. 50 m upplösning anses vara tillräcklig för 

studieområdets storlek och karaktär. Tre skalkategorier är definierade för 

permafrostmodellering beroende på områdets distribution av landformer och processer. 

Studien faller inom ramarna för meso-skalan vilken bör ha en upplösning på 25–250 m 

(Etzelmuller et al., 2001).  Eftersom studien i slutändan också syftar till att modellera 

permafrost i studieområdet anses 50 m upplösning tillräcklig. Studieområdet täcker ett 

större område med varierande topografi, marktäcke och landformer vilka kommer synas 

i upplösningen.  

Parametrarna altitud, sluttning, sluttningsriktning och solinstrålning har skapats baserat 

på DEM:en samt klassificerats enligt figur 3. Klassifikationen är baserad på 

studieområdet (figur 2). Däremot kommer prover endast att samlas i närområdet kring 

TRS på grund av logistiska skäl. Figur 4 visar det uppskattade närområdet som behövs 

för att samla in representativa provpunkter. Närområdet innehar också tillräckligt stor 

del av de mest representativa klasserna för att det enkelt ska gå att samla in tillräckligt 

med provpunkter. De ”tänkbara provområden” i figur 4 är en sammanslagning av 

Figur 3. Klassificerings histogram. Histogrammen visar klassificering och pixeldistributionen (%) för varje 

parameter. 3a. m ö.h.3b. Sluttning (grader).3c. Sluttningsriktning (N: 0–22,5 & 337,5–360; NÖ: 22,5–67,5; Ö: 

67,5–112,5; SÖ: 112,5–157,5; S: 157,5–202,5; SV: 202,5–247,5; V: 247,5–337,5 och NV: 292,5–337,5). 3d. 

Solinstrålning (WH/m2). Svartmarkerade staplar representerar de fem mest förekommande klasserna.  

 



Representativitet av snödjup vid marktemperaturmätningar under snö för permafrostmodellering 

 

15 

 

parametrarnas procentuellt sett fem största klasser (figur 3). Referenskartan till vänster i 

figur 4 innehar ”potentiella provtagsområden” vilket definieras av samma som för 

”tänkbara provområden” men är av potentiell karaktär då det är osannolikt att dessa 

områden kommer att kunna gå att nå under fälttiden.   

Klassificeringsintervallen samt den procentuella fördelningen av parametrarna 

visualiseras i figur 3. DEM:en delades in i ett 200 m intervall, sluttningarna med 5º 

intervall, sluttningsriktningen delades in enligt nord, syd, öst, väst samt med subklasser 

(figur 3c) och solinstrålningen klassades efter ett jämnt intervall av totalt 10 klasser. 

Uppdelningen i intervallen var nödvändigt för att få en uppfattning om studieområdets 

karaktärsdrag. Sluttningsintervallet på 5º valdes på grund av att permafrostområden 

kontrolleras mer av snö och lufttemperatur i sluttningar < 5–10º än solinstrålning 

(Etzelmuller et al., 2001) vilket motiverar valet av ett 5º intervall. Sluttningsriktningen 

klassades automatiskt av ArcMaps verktyg aspect. Vidare omklassning gjordes ej 

förutom en sammanslagning av nordklasserna. 

 

Figur 4. Potentiella och tänkbara provtagsområden. Karta (till vänster) studieområdet med potentiella 

provtagsområden. Kartbild (till höger) tänkbara provtagsområden i närområdet Tarfaladalen. 

Provtagsområdet är baserat på de fem mest förekommande klasserna för höjd, sluttning, sluttningsriktning och 

solinstrålning enligt figur 3. Cirkeldiagrammet visar den procentuella föredelningen av parametrarna som de 

potentiella provtagsområden är baserade på. Kartunderlag från Lantmäteriet. Ekvidistans är 50 m. 

Referenssystemet SWEREF 99 TM. 
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4.2 BTS- och snömätningar 

BTS-mätningar utfördes i samverkan med Fuchs (2013) i närområdet Tarfaladalen. 

Eftersom studien ämnar undersöka snödjupets inverkan och variation för BTS krävdes 

ett sammarbetet med Fuchs (2013) BTS-mätningar. Då studien förhöll sig till Fuchs 

(2013) har också landytor vilka ansågs irrelevanta i föregående avsnitt (4.1 

Förberedelser inför fältarbete och figur 3 & 4) till viss del täckts in. Majoriteten av 

prover i fält faller dock inom ramen för ”tänkbara provtagsområden” enligt figur 4. 

Termometern för BTS-mätningarna är av serien P400 från Dostmann-Electronic med en 

noggrannhet på ± 0,3ºC och har en upplösning på 0,1ºC med en Pt 100 sensor. Kring 

varje BTS-punkt mättes snödjupet i transekter om NS och ÖV-riktning med BTS-djupet 

i mitten. Snödjupet mättes med en upplösning på en meter där varje transekt var 20 m. 

Mätningar av snödjupet utfördes med hjälp av en snösond, ett måttband för att försäkra 

avståndet mellan punkterna samt en kompass för att ta ut den korrekta riktningen. Snön 

var på vissa ställen svårpenetrerad förmodligen på grund av hårt packad snö eller 

islinser. De provpunkter som är registrerade på platser med svårpenetrerad snö uteslöts 

inför analysen för att säkerställa ett mer korrekt resultat.   

För några platser gjordes även densitetsmätningar med en upplösning på cirka 10 cm för 

varje prov, det menas att en snövolym på 250 cm
3
 vägdes varje 10 cm. I samband med 

varje snövägning registrerades också snötemperaturen. Valet av densitetsprovpunkter 

baserades på m ö.h. för att se om skillnader i snöns lagring och packning skiljer sig 

beroende på altitud. 

4.3 Analys 

Data från fält har bearbetats och analyserats för att tillgodose studiens syfte att besvara 

snödjupets betydelse för BTS samt jämförelse av två permafrostmodelleringar med 

hjälp av erhållen fältdata samt kompletterande data från SMHI och Lantmäteriet. 

Totalt har 107 BTS prover insamlats varav 76 är giltiga BTS-mätningar då snötäcket var 

≥ 80 cm. Dessa 76 giltiga BTS-mätningar insamlade mars 2013 användes till 

permafrostmodelleringen. En jämförelse med Marklunds (2011) 56 BTS-mätpunkter 

genomfördes och modellerades därför på samma sätt. Syftet med 

modelleringsjämförelsen är att styrka representativa BTS-provtagarplatser för ett 

studieområde. Jämförelsen kan således föreslå vilken insamlingsmetod som är mest 

representativ. Marklunds (2011) insamlings strategi gick ut på att täcka en stor variation 

av altitud, sluttning, sluttningsriktning samtidigt som denna studie eftersträvade att 

täcka de mest representativa klasserna av parametrarna.  

Av de giltiga BTS-mätningarna har 37 provplatser fullständiga snödjupsmätningar vilka 

har kunnat användas för analys. De 37 proverna sammanställdes efter vilken transekt de 

tillhörde samt enligt den kompassriktning de mätt. Skillnaden i snödjup om 20 m 

transekter i NS och ÖV för varje provpunkt och transekt visualiseras med hjälp av 

lådagram. Varje provpunkt fick således två boxar med snödjupsmätningar en NS och en 

ÖV med BTS-snödjupet i mitten. Snödjupsvariabiliteten kan sedan förklaras efter 
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topografin både för skillnaden inom transekterna och för snödjupsvariationen för varje 

provpunkt. En kompletteterande tabell redovisar och jämför faktiska snödjup, 

medelsnödjup, snödensitets värden för provpunkterna. Tabellen visar också värden 

extraherade ur DEM:en som m ö.h., sluttning och sluttningsriktning där provpunkten är 

placerad.  

Av de totalt 107 BTS-mätningar som utförts finns totalt 57 provplatser med kompletta 

snödjupsmätningar dock är alla BTS-prover inte giltiga då en del har < 80 cm snödjup. 

En korrelationsanalys gjordes dock mellan punktdjupet för BTS och medelsnödjupet för 

dessa 57 provplatser. Detta för att se representativiteten av snödjupet för ett område om 

två korsande 20 m transekter i NS och ÖV-riktning med BTS-punkten i mitten.  

4.4 Permafrostmodellering i GIS 

På högre höjd följer oftast permafrostutbredningen bergsterrängenskaraktär som 

sluttning, sluttningsriktning, förekomst av vegetation och snötäcke (IPA, 2011). Det är 

därför möjligt att med hjälp av GIS och en DEM modellera permafrost efter 

klimatologiska och topografiska parametrar om det finns dokumenterad förekomst av 

permafrost i området (Etzelmuller et al., 2001). Tarfaladalen vilken är lokaliserad till 

mitten av studieområdet har dokumenterad förekomst av permafrost från PACE och 

BTS-mätningar. Permafrostmodelleringen baseras här på de 76 giltiga BTS-

mätningarna för att ge en rättvis bild av permafrostdistributionen och inte 

marktemperaturen. Marklunds (2011) 56 BTS-punkter används vid en andra 

permafrostmodellering. Modelleringarna kan sedan jämföras för uppskattning av vilken 

insamlingsmetod av BTS som är att föredra. 

Modelleringarna fokuserar till att finna en korrelation mellan BTS och höjd då tidigare 

studier i Norden funnit m ö.h. till att vara den styrande faktorn för 

permafrostutbredningen (Isaksen et al., 2002 & Ridefelt et al., 2008). Betydelsen av 

olika sluttningstyper lämnas därhän i modelleringen då de endast bidrar till lokala 

skillnader i permafrostutbredningen. Vanligen påverkar solinstrålningen mer i 

sluttningar > 5º–10º under de snöfria månaderna. Sluttningar < 5º–10º
 
och platta 

områden påverkas mer av snö till följd av lavinackumulation (Etzelmuller et al., 2001). 

Hänsyn har tagits till MAAT då det påverkar permafrostdistributionen på en större 

skala. MAAT är dock relaterad till snötäcke och solinstrålning. Permafrost kan 

förekomma vid MAAT > 0ºC vid reducerad solinstrålning (Hoelzle, 1992). Enligt 

Kellers et al. (1998) kan diskontinuerlig permafrost förekomma vid MAAT ≤ 1ºC. Vid 

Statens metrologiska och hydrologiska instituts (SMHI) Tarfala A meterologiskastation 

är MAAT –2,63ºC vilket är en medeltemperatur beräknad månadsvis mellan åren 1995–

2011. Meterologistationen ligger i anslutning till TRS så också till ett PACE-borrhål på 

1150 m ö.h. Gränstemperatur för MAAT som permafrost kan existera sattes till –2ºC 

baserat på tidigare studier i Norge (Isaksen et al., 2002) samt meterologistationens läge 

intill PACE som ej längre mäter permafrost (Ingvander, muntlig 2013).  

MAAT modelleras i GIS där temperaturen justeras med höjden utifrån en 

temperaturgradient (eng. lapse rate) däremot förbises då bland annat topografiska 
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faktorer som också influerar temperaturen (Dewalle & Rango, 2008). Eftersom 

permafrostmodelleringarna använder sig av m ö.h. som styrande faktor samt justering 

av MAAT med höjden har Lantmäteriets DEM med 50 m upplösning även här använts. 

Studieområdets modellering av MAAT använder samma temperaturgradient som 

Isaksen et al. (2002) använde i Dorefjell. Temperaturgradienten är inte skräddarsydd för 

Tarfala i norra Sverige men av anledning till det nära avståndet till Norge samt 

lokaliseringen i Skanderna valdes 0,44ºC/100 m. Ytterligare en motivering till 

temperaturgradienten är att MAAT-gränsen sattes till –2ºC likt Isaksens et al. (2002) 

studie i södra Skanderna.  

Modelleringen baserades på de 76 giltiga BTS-mätningarna som insamlades mars 2013 

samtidigt som snödjupsmätningarna registrerades. Samma modellerings princip 

användes för Marklunds (2011) 56 BTS-mätpunkter för få ett jämförbart resultat. BTS-

punkterna interpolerades med kriging för att erhålla en kontinuitet för korrelation 

mellan BTS och m ö.h. Kriging som interpolationsmetod ser till datats naturliga 

rumsliga spridningen och viktar data efter ett semivariogram. Interpolationen använder 

sig av semivariogrammet samt närheten till och rumslig ordning på registrerad data för 

att uppskatta okända värden (ArcGIS 10, 2010). I ArcGIS valdes standard 

inställningarna i krigingverktyget vilket betyder att vanlig kriging med ett sfäriskt 

semivariogram användes. Inställningsvalet innebär att modellen ser en minskning av 

rumslig autokorrelation med ökat avstånd. Efter ett visst avstånd finns ej längre en 

autokorrelation (ArcGIS 10, 2010). Vidare användes verktyget sample i ArcGIS för att 

extrahera höjdvärdet för varje pixel till det interpolerade BTS-rastret. Korrelationen 

gjordes i Microsoft Excel där en ekvation erhölls vilken kunde användas för att skapa 

BTS-raster för studieområdet. BTS-rastren omklassificerades till att endast innehålla tre 

klasser; en utan permafrostdistribution, en osäkerhetszon (–2º till –3ºC) och en 

permafrostzon (< –3ºC). Resultatet visualiseras var för sig för en överskådlig 

jämförelse. 
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5. Resultat 

5.1 Snövariabilitet 

Baserat på utvärderingen av DEM:en har BTS och snödjupsmätningar utförts på de 

mest representativa platserna av studieområdet. Mätningar av snödjup kring varje BTS 

har utförts i transekter om 20 m i NS och ÖV. Enligt tabell 1 har mätningar gjorts inom 

höjdintervallet 623–1534 m ö.h. i olika sluttningar dock ingen över 25º. Olika 

sluttningsriktningar har också täckts in med en majoritet i sydvästlig riktning. I det stora 

hela har mätningar gjorts i de mest förekommande klasserna (figur 5).  

Tabell 1. En sammanställning av giltiga BTS-mätningar där snödjupet registrerats i 20 m transekter om 

NS och ÖV med BTS-snödjupet i mitten samt värden för altitud, sluttning, sluttningsriktning och medel 

snö- densitet och temperatur samt den registrerad BTS för varje punkt. Djup menas snödjupet för den 

punkt BTS registrerades.  M djup är medelsnödjupet beräknat från 20 m transekter om NS och ÖV kring 

punkten. M står för medelvärde. 
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Varje transekt representerar ett höjdintervall. TA1 faller inom 1024–1168 m ö.h., 

TA2 623–819 m ö.h., TA3 1179–1224 m ö.h., TA4 1173–1534 m ö.h. och TA5 på 1167 

m ö.h. Snödensitetsmätningar finns också för varje transekt med undantag för TA3 och 

därmed är varje densitetsmätning registrerad för ett höjdintervall (tabell 1).  

Medelsnötemperaturen följer till viss del densitets trenden. Den lägsta snötemperaturen 

(–5,6ºC) finns också i snön med lägst uppmätt densitet i TA2 (313,71 kg/m
3
). 

Mätningen i TA2-3 är förlägen till 727 m ö.h. och utgör den lägsta höjden där densitet 

och snötemperatur har registrerats. Figur 5 visar TA2-3 läge i gränssnittet mellan två 

dalar, Tarfaladalen vilken har en nordsydlig sträckning samt en större dalgång med 

östvästlig riktning. Snötemperaturen för TA1, TA3-TA5 i Tarfaladalen varierar mellan 

6,1ºC till 8,2ºC (tabell 1).  

Snödjupsvariationen mellan transekterna 

TA1-TA5 samt punktvis för 20 m 

transekterna om NS- och ÖV riktning 

visuliseras box vis för varje mätpunkt i 

figur 6. Transekterna TA1-TA5 är olika 

långa med ett varierande antal 

mätpunkter. Figur 5 och tabell 1 visar 

transekterna samt mätpunkternas position 

inom transekternas läge respektive dess 

topografiska parameterar och snödjup 

(tabell 1). Merparten av mätpunkterna 

visar ingen stor variation mellan NS- och 

ÖV riktning även om det förekommer 

någon/några avvikande mätpunkter i varje 

transekt. TA1 är den transekt som visar 

på störst fluktuationer mellan NS och ÖV. 

Transekt TA1 sträcker sig i nordvästlig 

till sydostlig riktning genom Tarfaladalen 

och är också den längsta transekten 

innehållandes flest mätpunkter. Figur 6 

visar att variationen om 20 m transekter i 

NS- och ÖV riktning ökar med punkterna 

längre bort mot sydost i transekten. Figur 

8b visar topografi och markunderlag för 

de sista punkterna i TA1.  

Minst fluktuationer mellan NS och ÖV 

uppvisar TA3 samt TA2-1 till TA2-5 och 

TA5-4 till TA5-6 (figur 6). Figur 8a 

visualiserar TA3’s topografi belägen 

framför Isfallsglaciären i väst och 

moränryggen i öst.  

Figur 5. Transekterna TA1-TA5 samt provpunkternas 

lokalisering. Kartunderlag från Lantmäteriet samt 

mätdata i fält. Ekvidistans är 50 m. Referenssystem är 

SWEREF 99 TM. 
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Överlag finns det snödjupsvariationer i NS och ÖV till viss del både mellan transekter 

och inom transekterna. Medelsnödjupet skiljer sig gentemot snödjupet för BTS-

mätningen. Skillnaden förekommer mer eller mindre i alla transekter (figur 6 & tabell 

1). Snödjupet och medelsnödjupet har ett samband trots variationerna i figur 6 och 

tabell 1.  

Figur 7a visar på en korrelation 

mellan snödjup och 

medelsnödjup, R
2 

= 0,87. 

Korrelationen baseras på de 57 

mätpunkter där snödjup för BTS 

registrerats tillsammans med 

snödjup i 10 m transekter om NS 

och ÖV kring punkten. Observera 

att korrelationen innehåller BTS-

mätningar med ett snödjup < 80 

cm. Sambandet visar att en 

snödjupsmätning, oavsett djup på 

snön, är giltig för ett område i 20 

m transekter om NS och ÖV 

kring mätpunkten. 

Figur 7b illusterar ett annat 

samband mellan snödjup och 

Figur 6. Lådagram innehållandes snödjupsvariabiliteten om 20 m transekter i NS- och ÖV led med BTS-

snödjupet registrerat i mitten för giltiga BTS-mätningar. a) TA1,b) TA2, c) TA3, d) TA4 och e) TA5. 

 a) 

b) 

Figur 7a. Korrelationsdiagram mellan snödjup och 

medelsnödjup för varje mätpunkt (R2 = 0,87). 7b. 

Korrelationsdiagram för snödjup och BTS (R2 = 0,43). 
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BTS, R
2 

= 0,43. Korrelationen inkluderar alla 107 BTS-mätningar och visar snödjupets 

betydelse för marktemperaturen. Kallare marktemperaturer återfinns på platser med 

tunnare snötäcke och mildare marktemperaturer finns i takt med djupare snö.  

5.2 Permafrostdistribution 

Baserat på två olika strategier för val av provpunkter jämförs Marklunds (2011) BTS-

mätningar med BTS insamlade mars 2013 i figur 9a och 9b. Korrelationen mellan de 

interpolerade BTS och m ö.h. visade R
2 

= 0,51 för BTS insamlade mars 2013 respektive 

R
2 

= 0,67 för Marklunds (2011) BTS-data. Permafrostdistributionen skiljer sig en aning 

mellan Marklunds (2011) BTS och BTS insamlade mars 2013 vilket åskådliggörs i figur 

9a och 9b. Permafrostkarteringarna visar både permafrostförekomsten (< –3ºC) och 

osäkerhetsmarginalen (–2º till –3ºC) vilka båda har sin utbredning innanför MAAT-

gränsen för permafrost att existera. Inga områden med BTS < –2ºC har alltså uteslutits 

till följd av MAAT-gränsen. Höjdintervallet för permafrost att förekomma baserat på 

MAAT-gränsen är 759 m ö.h. Generellt följer permafrostutbredningarna bergsterrängen.  

Permafrostkarteringen (< –3ºC) för BTS mars 2013 täcker 31% av studieområdet 

samtidigt som 35% utgör en osäkerhetszon (–2º till –3ºC). Den lägsta punkten för 

förekomst av permafrost är 1167 m ö.h. och sett till osäkerhetsmarginalen skulle 

permafrost kunna existera ner till 845 m ö.h. Karteringen baserad på Marklunds (2011) 

BTS visar ett större område med permafrostförekomst (< –3ºC) 43% och 10% utgörs av 

osäkerhetsmarginalen (–2º till –3ºC). Permafrostens 43% existerar vid 1073 m ö.h. och 

om inkluderar de 10% av osäkerhetsmarginalen kan permafrost förekomma ner till 985 

m ö.h. 

Karteringarna indikerar att permafrostutbredningen (< –3ºC) är större i modelleringen 

grundad på Marklunds (2011) BTS än för BTS insamlade mars 2013. Den stora 

skillnaden mellan karteringarna är osäkerhetszonen (–2º till –3ºC) vilken är större för 

modelleringen av BTS insamlade mars 2013. Baserat på osäkerhetszonens lägre gräns i 

figur 9a skulle permafrost kunna existera ner till 845 m ö.h. vilket också utgör den 

lägsta gränsen sett till de båda modelleringarna.  

Figur 8a. TA3 med topografi. Transekten är lokaliserad mellan Isfallsglaciären i väster och moränryggen i öster. 

8b. TA1-4 till TA1-9. De gula prickarna är provpunkter vilka korresponderar med mätpunkterna i figur 5. Bilderna är 

ögonblicksbilder från Google Earth (2013-05-17). 

a) b) 
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Figur 9a. Permafrostdistributionen baserad på BTS mars 2013. 9b. Permafrostdistributionen baserad på 

Marklunds (2011) BTS-data. 

 

a) 

b) 
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6. Diskussion 

6.1 Snövariabilitet 

Snödjupet varierar inom och mellan transekterna. Variationerna kan härledas till 

skillnad i sluttning, altitud och sluttningsriktning samt vindutsatthet. Det är dock svårt 

att finna ett konkret samband för icke varierande samt varierande punkter och transekter 

genom att studera m ö.h., sluttning och sluttningsriktning i tabell 1. Tabell 1 innehåller 

värden vilka är extraherade ur DEM:en med 50 m upplösning. DEM:ens upplösning är 

troligen för dålig för att detektera micro-topografiska förhållanden. 

Snödjupsmätningarna å andra sidan är registrerade med en meters upplösning och kan 

således upptäcka dessa förhållanden. Den lokala topografin torde avgöra 

snödjupsvariabiliteten för punkter samtidigt som den storskaliga topografin kan säga 

något om variabiliteten inom varje transekt (figur 6 & tabell 1). Samtidigt som mindre 

landformer snötäcks ökar de större landformernas betydelse för snödistributionen. 

Vinterns föränderliga topografi i samverkan med vinden avgör i slutändan snöns 

utbredningsmönster (Mott et al., 2010) och således snödjupsvariationen.  

Punkterna inom varje transekt varierar inte markant men det finns dock någon/några 

avvikande punkter inom varje transekt. Den generella trenden antyder dock att 

transekter vilka är lokaliserade över en relativt homogen topografi varierar mindre. Det 

kan röra sig om hela transekter eller delar av transekter. TA3 är ett typ exempel på en 

transekt med liten variation mellan NS och ÖV dock med undantag av TA3-1 och TA3-

6 (figur 6). Tabell 1 kan inte förklara den knappt märkbara snödjupsvariationen i TA3-2 

till TA3-5 (medelsnödjup 111–216 cm och 16–25% standardavvikelse). Figur 8a å 

andra sidan avslöjar ett relativt homogent marktäcke i skyddad omgivning innanför 

moränryggen framför Isfallsglaciären. Den skyddade omgivningen gör det förmodligen 

svårt för vinden att omdistribuera snön. Enligt Wirz et al. (2011) ackumuleras mer snö i 

lä bakom ryggar belägna vinkelrätt mot den dominerande vindriktningen. Moränryggen 

kan således bidra till läartade förhållanden mot den dominerande vindriktningen 

västnordvästlig till nordväst (Ingvander et al., 2013) vilket kan ligga bakom den svaga 

snödjupsvariabiliteten. TA3-1 och TA3-6 vilka är lokaliserade utanför moränryggen 

vittnar om en större variabilitet vilket kan styrka antagandet om moränryggens 

vindskyddade egenskaper. 

TA4 uppvisar också en relativt liten variation dock med undantag för TA4-1, TA4-2-

NS, TA4-3-ÖV och TA4-5. Transekten sträcker sig upp på bergsryggen med första 

punkten registrerad på 1173 m ö.h. och högsta på 1534 m ö.h. (figur 5 & tabell 1). 

Mätpunkterna sträcker sig över ett större höjdintervall vilket kan förklara en del av de 

avvikande punkterna. TA4-2-NS kan troligen förklaras genom sluttningen 23,9º i 

sluttningsriktningen SV (figur 6 & tabell 1). Sluttningen är en av de brantaste i 

mätserien och orienteringen SV korresponderar delvis mot den dominerande 

vindriktningen västnordvästlig till nordväst (Ingvander et al., 2013). Den västliga 

vinden i samband med den branta sluttningen kan ha påverkat snöackumulationen i 
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sluttningen till en fördel för ÖV än NS. Generellt ackumuleras mer snö på branta 

sluttningar i vindens riktning vinkelrätt mot bergskedjan (Dewalle & Rango, 2008) samt 

på sluttningar med ett jämnare markunderlag (Wirz et al., 2011). TA4 har också ett 

relativt homogent markunderlag till följd av gemmensamma vittring och ras processer 

som är verksamma på bergsryggen. Sluttningsriktningen vinkelrätt mot den 

dominerande vindriktningen skulle på så sätt bidra till att mer snö ackumuleras i västligt 

led på sluttningen och att större variation då påträffas i NS än ÖV. Å ena sidan 

överensstämmer inte detta med Wirz et al. (2011) antagande om att snö ackumuleras 

mer i lä bakom ryggar belägna vinkelrätt mot den dominerande vindriktningen. Å andra 

sidan är eventuellt båda antagandena korrekta och gällande. Man kan också tänka sig att 

TA4-2 till viss del får vindskydd av den högre bergsterrängen nordväst om punkten. 

TA4-5 upplever förmodligen också skyddet från den högre bergsterrängen då punkten 

både ligger högre på 1535 m ö.h. samt i en annan sluttningsriktning, S än SV som 

resterande punkter i transekten gör (tabell 1). TA4-5 skiljer sig dock både i NS samt ÖV 

men aningen mindre i ÖV (figur 6). En möjlig förklaring till variabiliteten kan vara 

snöns egenskaper. I fält noterades lösare lagrad snö än för de övriga punkterna i 

transekten. Förmodligen är Wirz et al. (2011) antagande mer gällande här då punkten 

ligger i lä bakom den högre bergsterrängen och i skydd av den dominerande 

vindriktningen. Punktens topografiska läge är eventuellt gynnsamt för att behålla en löst 

lagrad snö. Kalla temperaturer samt frånvaro av stark vind fördröjer kompaktionen hos 

snön (Dewalle & Rando, 2008) vilket kan bidra till den löst lagrade snön. Eventuellt är 

det micro-topografin som bidrar till snödjupsvariationen i TA4-5 då den likt TA4-1 är 

nedanför en sluttning (figur 5). Transektens generella snödjupsvariation är å andra sidan 

ringa. Tänkbart är att transekten har en mindre snödjupsvariation till följd av ett relativt 

homogent marktäcke i kombination med sluttningsriktningens läge delvis vinkelrätt mot 

den dominerande vinden samt att transekten får ett visst vindskydd från högre 

bergsterräng. 

Transekten med mest variation är TA1. Medelsnödjupet varierar mellan 55–265 cm och 

med en standardavvikelse mellan 8–90% (tabell 1). Det är också den längsta transekten 

vilket betyder att ett större område registrerats där det samtidigt förekommer variationer 

i topografin (figur 6 & 8b). Tabell 1 redovisar ett höjdintervall mellan 1030 till 1168 m 

ö.h. och sluttningsgrader från 3,6º till 16,9º i TA1. Höjdintervallet samt 

sluttningsintervallet följer i minskande ordning för m ö.h. respektive stegrande för 

sluttningar med TA1-1 i norr och TA1-9 som transektens slutpunkt i sydost (figur 5). 

Snövariationen i transekten följer samma mönster antigen med större variation i takt 

med avtagande höjd och/eller med brantare sluttningar. Sluttningsriktningen varierar 

mellan punkterna och inget särskilt samband kan skönjas. Plüss et al. (2008) beskriver 

hur snödjupet varierar över tid och rum med altitud, sluttning och vind. TA1 visar ett 

generellt samband för alla tre; dels ett mäktigare snödjup med mindre variabilitet på 

högre altitud och mindre sluttningsgrad. Transektens lokalisering mitt i Tarfaladalen 

sammanfaller med den dominerande vindriktningen. Förmodligen skapar den lokala 

micro-topografin i och med olika sluttningsriktningar varierande snödjup och 

distribution för de olika punkterna (figur 8b).  
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Trots de lokala punktmätningarna och till viss del de regionala transekternas 

snödjupsvariabilitet tycks snödjupet för en punkt ändå vara representativt för två 20 m 

transekter i NS och ÖV. Figur 7a redovisar ett väl korrelerat samband (R
2 

= 0,87) 

mellan snödjupet för en punkt med medelsnödjupet i de två transekterna NS och ÖV 

kring punkten. Förhållandet antyder således att snödjupsvariationen som påvisas i figur 

6 ej har en betydande roll för ett representativt snödjup. Spridningen av 

snödjupsmätningarna stärker korrelationen ytterligare eftersom olika höjdintervall, 

sluttningar och sluttningsriktningar registreras (tabell 1).  

6.2 Snödjup och BTS 

Förhållandet mellan snödjup och BTS redovisas i figur 7b och förhållandet antyder 

snödjupets betydelse för en korrekt BTS. Generellt är BTS kallare vid tunnare snödjup 

vilket kan indikera att yttre faktorer kan påverka marktemperaturen (Zhang, 2005). Vid 

snödjup > 80 cm är BTS mildare och håller sig mer eller mindre mellan –5º till –1ºC 

(figur 7b). Zhang (2005) redovisar också i sin artikel för förhållandet mellan snödjup 

och marktemperatur under snön. Mätningen uppgår endast till 80 cm men sambandet 

visar kallare temperaturer för tunna snödjup (< 50 cm). Temperaturerna blir även i 

Zhang (2005) studie mildare i takt med ökat snödjup som då har bildat ett isolerande 

snölager. BTS skiftningarna vid detta snödjup beror på markens egenskaper och 

kapacitet samt tillgången till solinstrålning och snötäckets tjocklek. Platser utan 

permafrost ger mildare temperaturer till följd av markens värmelagringskapacitet vilket 

kommer påverka temperaturen under det isolerande snötäcket. Likaså påverkar platser 

med permafrost; väl då det aktiva lagret återfrusit kan kalla temperaturer uppkomma 

under snötäcket (Goodrich, 1982). Korrelation i figur 7b (R
2 

= 0,43) visar samband och 

att ett förhållande finns mellan de båda variablerna. Förhållandet innebär också att det 

skulle vara möjligt att modellera den ena variabeln om den andra är känd. I grova drag 

skulle BTS- eller snödistributionskarteringar kunna framställas.  

Snödensiteten har också en betydelse för hur väl snötäcket isolerar marken från att 

influeras av lufttemperaturen och därmed påverka marktemperaturen. Normalt har 

nysnö vilken är lösare packad ett stort luftinnehåll och därför en bättre 

isolationsförmåga än mer kompakterad snö med större densitet (Zhang, 2005). Denna 

vetskap skulle innebära att medelsnödensiteterna registrerade i tabell 1 ej bidrar till en 

väl isolerad markyta under snön. Däremot är detta antagande troligen inte giltigt 

eftersom tabell 1 endast visar medelsnödensiteten och inte tar hänsyn till det faktum att 

nysnö och därmed löst lagrad snö med lägre densitet förekommer på ytan. Således 

bidrar snö till isolation av markytan. Vidare kan diskuteras skillnaden i 

densitetsmätningarna i tabell 1. Snödensiteterna registrerade i Tarfaladalen varierade 

lite men densitetsmätningen i TA2 (313,71 kg/m
3
) skiljde sig 100 kg/m

3
 från den största 

densiteten i mätserien TA5 (413,54 kg/m
3
) belägen i Tarfaladalen (figur 5). Den lägre 

densiteten i TA2 beror eventuellt på dess läge i gränssnittet mellan två större dalgångar 

vilket bidrar till andra och fler förutsättningar för snödistributionen. Snödensitetens 

variation torde inte ha någon påverkan på BTS vid denna studie eftersom variationen är 

måttlig samtidigt som den isåfall skulle skett på samma villkor för alla provpunkter.  



Representativitet av snödjup vid marktemperaturmätningar under snö för permafrostmodellering 

 

27 

 

Snödjupets representativitet för BTS styrks däremot i samband med korrelationen 

mellan snödjupet för en punkt och medelsnödjupet (figur 7b). Korrelationen innebär att 

BTS-provtagaren kan vara mer säker på ett giltigt BTS-värde eftersom snödjupet med 

största sannolikhet korresponderar med snödjupet i 10 m kring punkten i transekt NS 

och ÖV. För BTS-provtagaren innebär det att en plats med snödjup > 80 cm är en giltig 

provtagarplats i synpunkt av ett isolerande snölager (Ridefelt et al., 2008; Etzelmuller et 

al., 2001) samt med tillhörande snöisolation kring provplatsen med minst 10 m i NS och 

ÖV riktning. Det är däremot inte alltid medeldjupet är > 80 cm trots att snödjupet för en 

punkt är > 80 cm (tabell 1). Trenden pekar därför på att ett djupare snödjup 

företrädelsevis djupare än 80 cm för en punkt ger en mer representativ BTS i synnerhet 

om 10 m i NS- och ÖV riktning kring punkten. Djupare snö ökar således sannolikheten 

för ett medelsnödjup > 80 cm om 10 m i NS och ÖV kring BTS-punkten. Generellt har 

platser med liten snödjupsvariation i figur 6 även ett större medelsnödjup. På så sätt kan 

både micro- och macro topografin ha betydelse för val av ett representativt snödjup för 

BTS. I sådant fall bör snödistribueringsmönster studeras överskådligt innan val av BTS-

provplatser. Företrädelsevis bör platser med liten snödjupsvariation väljas. Av 

snödjupsvariabilitetsstudien att döma i figur 6 och ovanstående diskussion är 

vindskyddade områden, lä bakom ryggar-, sluttningar vinkelrätt mot den dominerande 

vindriktningen och platser med mer komppackterad snö företrädelsevis gynnsamma 

platser för BTS då det tillåter mer snö att ackumuleras. Wirz et al. (2011) skriver också 

att de djupaste respektive grunda snödjupen varierar under vintern men återfinns i regel 

alltid på samma platser i slutet av snöns ackumulationsperiod vilket sammanfaller med 

säsongen för BTS (Hoelzle, 1992). Exempelvis får alltid TRS huvudbyggnads 

(”Mässen”) sydöstra husvägg mest snöackumulation samtidigt som den nordvästra 

husväggen helt kan sakna snö enligt fältobservationer 2013 med medhåll av TRS 

personalen. Observationen indikerar således att snö lättare ackumuleras bakom 

skyddande terräng vinkelrätt mot den dominerande vindriktningen (Wirz et al., 2011).  

Om dessa platser kan urskiljas i landskapet innan BTS-mätningar genomförs kan 

optimala BTS registreras.  

6.3 Permafrostkartering 

Permafrostmodelleringarna grundar sig på sambandet mellan BTS och m ö.h. 

Modelleringarna av permafrost hade båda en god korrelation med m ö.h. vilket också 

tidigare forskning antyder (Isaksen et al., 2002; Ridefelt et al., 2008). Sambandet stärker 

de båda karteringarnas trovärdighet. Frågan är dock vilken av karteringarna samt 

insamlingsmetod av BTS i fält som är mest tillförlitlig och skapar ett mer korrekt 

resultat. Marklunds (2011) metod gick ut på att samla BTS i ett stort höjdspann samt 

varierande sluttningar i olika sluttningsriktningar. Datainsamlingen mars 2013 i 

samband med registrering och validering av snödjup tog också hänsyn till dessa faktorer 

men valde att styra insamlingen till de mest frekventa sluttningarna, sluttningsriktningar 

(solinstrålning) och m ö.h. i studieområdet. Marklund (2011) hade visserligen ett 

mindre studieområde beläget till närområdet Tarfaladalen och nämner också 

osäkerheten i att kartera andra delar av fjällområdet. Karteringen grundar sig dessutom 

på en högupplöst DEM på 15 m vilket kan medföra en viss felmarginal för mätpunkten i 
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samband med den handhållna GPS:ens noggrannhet (Marklund, 2011). Felmarginalerna 

är troligen försumbara i figur 9a och 9b tillföljd av att modelleringen baserades på 

DEM:en med 50 m upplösning. DEM:en är troligen lämplig för studieområdet sett till 

dess storlek och karaktär samt att den faller inom ramarna för meso-skalan (Etzelmuller 

et al., 2001).  

Insamlingsmetodens val av provpunkter mars 2013 baserades på de mest frekventa 

klasserna för höjdintervall, sluttning och sluttningsriktning (solinstrålning). Höjden styr 

lufttemperaturen som också är beroende av sluttningsgraden som samtidigt, till viss del, 

styr snöackumulationen vilken i sin tur har inflytande på marktemperaturen. Likaså 

påverkar solinstrålningen i olika sluttningsriktningar vilket också påverkar den lokala 

förekomsten av permafrost (Etzelmuller et al., 2001; Hoelzle, 1992). Parametrarnas 

påverkning och variation ändras med skala men de är viktiga att ta hänsyn till vid 

datainsamlande så att olika dimensioner omfattas i karteringen. Beroende på den 

slutgiltiga karteringens skala kommer förvisso vissa aspekters inverkan reduceras. GIS-

modelleringen (figur 9a & 9b) åskådliggör i mångt och mycket ett förenklat samspel 

mellan klimat och permafrost. Distributionen som modelleras med hjälp av m ö.h. och 

MAAT tar ingen hänsyn till det aktiva lagret eller permafrostens djup (Etzelmuller et 

al., 2001). Däremot kan man hävda att karteringen indirekt tar hänsyn till det aktiva 

lagret med att ålägga en osäkerhetszon (–2º till –3ºC) där permafrost å andra sidan kan 

förekomma dock med ett djupt aktivt lager. 

Olikheterna mellan karteringarna kan eventuellt bero på tidsskillnaden mellan BTS-

provtagningarna för de båda studierna. Förfarandet är troligen inte orsaken då 

permafrost har en långsam reaktionstid på förändringar då alpinpermafrost fortfarande, 

till viss del, svarar på förhållanden som rådde under Lilla Istiden (Etzelmuller et al., 

2001). En annan förklaring till åtskillnad kan också vara skillnaden i R
2
 som visade en 

högre korrelation (R
2 

= 0,67) för Marklunds (2011) BTS och m ö.h. än för BTS 

insamlade mars 2013 (R
2 

= 0,51). Båda karteringarna faller också inom ramarna för 

Abiskos permafrostgräns (800 m ö.h. i öst) vilken fastställdes av Ridefelt et al., 2008. 

Att karteringarna hamnade inom gränsvärdet styrker modelleringarna med tanke på 

studieområdets närhet till Abisko. 

Dock kvarstår vilken av modelleringarna som är mest tillförlitlig. PACE kan eventuellt 

bidra med konkreta bevis för vilken av permafrostkarteringarna som är mer riktig för 

studieområdet. Båda karteringarna synkroniserar med PACE-borrhål på Tarfalaryggen, 

1550 m ö.h., vilket indikerar permafrostförekomst till omkring 300 m djup. Däremot är 

det bara en kartering som överensstämmer med PACE-borrhål intill TRS. Borrhålet 

intill TRS är 15 m djup (Christiansen et al., 2010) och mäter ej längre permafrost 

(Ingvander, muntlig 2013). Karteringen baserad på BTS mars 2013 stämmer således 

bättre överens med PACE än Marklunds (2011). Å andra sidan kan det finnas 

permafrost intill TRS vilket då skulle innebära ett aktivt lager djupare än 15 m. 

Eftersom karteringen inte tar hänsyn till det aktiva lagrets storlek och heller inte 

permafrostens djup är det svårt att avgöra vilken kartering som är mer korrekt sett 

endast till PACE och eventuella storlekar på det aktiva lagret. Rimligt skulle vara att 



Representativitet av snödjup vid marktemperaturmätningar under snö för permafrostmodellering 

 

29 

 

anta att karteringen baserad på BTS mars 2013 är den mer representativa eftersom den 

sammanfaller med PACE. Däremot kan punktmätningar som borrhål inte användas för 

modellering över ett område då mätningen endast validerar punktens speciella 

föreutsättningar och förekomst (Gruber, 2012). Bergsterrängens heterogenetik gör att 

varje plats har sina lokala förutsättningar. PACE är sålunda inte ett tillräckligt medel för 

att validera modelleringen även om den till viss del har en stärkande effekt.  

Generellt har karteringen baserad på BTS mars 2013 en större osäkerhetsmarginal (–2º 

till –3ºC) och exkluderar de flesta vattenkällorna ur permafrostförekomsten (< –3ºC) 

(figur 9a). Detta kan också bidra till en mer trovärdig modellering eftersom vatten är en 

källa till värme (Christopherson, 2009) och permafrostförekomsten torde vara mer 

osäker i närheten till vatten. Vatten absorberar mer solljus tillföljd av dess låga albedo 

(5–10%) vilket innebär att mer värme förvaras i vatten (Armstrong & Brown, 2008).  

Baserat på samspelet med PACE och modelleringens uteslutning av vatten pekar 

bevisen mot att figur 9a är den mest representativa modelleringen. I antydan till detta 

kan också insamlingsmetoden av att se till de mest förekommande klasserna i 

studieområdet vara att föredra. De mest förekommande klasserna ger en representativ 

bild över studieområdets karaktär och så också en förutsättning för goda mätningar i 

fält. Det är möjligt att Marklund (2011) i sin kartering ändå fick goda resultat då 

studieområdet var mindre och en annan typ av modellering användes. Avvikelserna 

mellan modelleringarna i figur 9a och 9b illustrerar ändå vikten av att välja 

representativa platser för BTS. Beroende på studieområdets storlek och karaktär kan de 

mest representativa klasserna variera för vad som är goda provtagarplatser för BTS. 

Provtagaren för BTS-mätningar bör således studera studieområdets storlek och karaktär 

på förhand dels för att finna representativa provplatser samt överskådligt studera 

snödistributionen enligt ovanstående diskussionsdelar.   
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7. Slutsats 

Projektets syfte att validera snödjupets betydles vid BTS-mätningar och finna en 

lämplig metod för val av BTS-provplatser både ur ett permafrostmodellerings- samt 

snödjupsperspektiv är av betydelse för permafrostforskning och för användning av 

BTS-metoden. Slutsatserna nedan föreslår rekommendationer för val av BTS-

provtagningsplatser. 

 Snödjupet i studieområdet varierar både lokalt om 20 m transekter i NS och ÖV 

samt regionalt (transekter) på grund av topografi och vindförhållanden. Trots 

dessa variationer är punktmätningarna för BTS representativa med 

medelsnödjupet i varje punkt om 20 m i NS och ÖV.   

 Giltiga mätningar av BTS för identifiering av permafrost bör utföras på platser 

med måttlig snövariabilitet för att ett isolerande snötäcke ska vara representativt 

för mätningen. Platser med måttlig snödjupsvariation är företrädelsevis platser 

vilka har ett homogent markunderlag och är skyddade från vind eller 

ackumulationsplatser som i lä bakom ryggar samt sluttningar vinkelrätt mot den 

dominerande vindriktningen. 

 Permafrostmodelleringen baserade på BTS mars 2013 kan valideras av 

mätningarna av permafrost vid PACE samt att dess resultat exkluderar vatten. 

BTS-mätningar bör därför grunda sig på studieområdets mest framträdande 

topografiska parametrar som kan påverka förekomsten av permafrost så som 

altitud, sluttning och sluttningsriktning. Storleken på studieområdet avgör också 

val av parametrarna. 
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