
      

 

Hvordan lages snøkartene i seNorge og Xgeo? 

I seNorge og Xgeo er det flere kartlag som gir brukeren en oversikt over snøforholdene i landet. For å 

lage de ulike snøkartene bruker vi en snømodell som beregner snøforholdene i hver 

kvadratkilometers rute i landet. Dette dokumentet forklarer hvordan kartene er laget. 

   

Nysnøkartet slik det kan se ut i 

seNorge.no. 

Kart over snøens 

vannekvivalent slik det kan se 

ut i seNorge.no.  

Kart over skiføre slik det kan se 

ut i seNorge.no.  

 

Snøkartene i seNorge og Xgeo består av en samling med kart som viser snøforholdene i landet. Det er 

blant annet kart over snødyp, nysnødyp, snøens vannekvivalent, skiføre, snøsmelting og snølast.  

Snøkartene er laget med en snømodell, som bruker nedbør- og temperaturkartene som grunnlag. 

De fleste kartene går tilbake til 1957.  Basert på værprognoser lager vi kart også for 9 dager frem i tid. 

Snømodellen 

I hver kvadratkilometeres rute i landet beregnes snøforholdene på bakgrunn av lufttemperaturen og 

nedbøren i den aktuelle ruten. Modellen er enkel, men anerkjent, og tar utgangspunkt i snørutinen i 

HBV-modellen, en modell som ble utviklet i Sverige på 1970-tallet. Modellen kjøres for tidssteg på tre 

timer og ett døgn (24 timer). Det er egne modeller som beregner skiføre og tettheten i snøen.  

 



      

 

Temperaturen bestemmer om det snør eller regner 

Kort fortalt går modellen ut på at det er temperaturen som bestemmer om modellen mener at 

nedbøren kommer som regn eller snø. Er det kaldere enn 0,5 °C vil modellen mene at nedbøren 

kommer som snø. Om det er varmere, så tolker modellen nedbøren som regn.   

Eksempel: Om nedbørkartet viser at det har kommet 10 mm nedbør i en gitt kvadratkilometersrute i 

kartet og temperaturkartet viser at den ruten har en døgnmiddeltemperatur på -5 °C, vil snøkartet 

som viser nysnø (i mm) vise at det kom 10 mm nysnø. 

Om temperaturkartet derimot viser at døgnmiddeltemperaturen var +5 °C vil det bli 0 mm nysnø i 

nysnøkartet. De 10 mm som da øyensynlig kommer som regn vil enten gå rett til avrenning eller bidra 

til å gjøre snøen våtere.  

Funfact for de spesielt interesserte: I det siste tilfellet vil faktisk snømengden (målt i mm 

vannekvivalent) øke på tross av at nedbøren kommer som regn. For om det ligger en del snø på 

bakken fra før av, vil regnet bare blande seg med snøen (snøen vil fungere som en svamp til en viss 

grad).   

 

 

Figuren over viser en tegning av hvordan modellen funker.  



      

 

Temperaturen bestemmer om snøen smelter 

Det er også temperaturen som bestemmer om snøen smelter eller ikke. Om det er kaldere enn 0 °C vil 

det ikke smelte noe snø i modellen. Om det er varmere enn 0 °C vil snøen begynne å smelte. 

Vanninnholdet i snøen vil øke og til slutt vil ikke snøen klare å holde på mer vann og smeltevannet vil 

renne vekk. 

Om snøen er fuktig fra før av og det er kaldere enn den gitte temperaturen, vil vannet i den fuktige 

snøen fryse til is igjen (refrysing).  

Tips til virkeligheten: Husk at snøen blir ikke tyngre når den smelter. Den blir bare våtere og mer 

kompakt. Antall kg/m2 er akkurat den samme. Om den meteren med fjonlette nysnø du har på taket 

veier 100 kg/m2 før det har blitt mildt, så veier den samme snøen 100 kg/m2 selv etter at den har 

sunket sammen til 50 cm (gitt at det ikke har kommet ny nedbør).  Men det er klart; du får plass til mer 

av den våte, tunge snøen på spaden din enn den fjonlette nysnøen når du skal få snøen vekk fra taket 

– så den oppleves nok som tyngre for deg som skal måke den vekk!   

Modellen beregner også hvor mye flytende vann den tror det er i snøen. I virkeligheten kan du tenke 

på forskjellen mellom tørr snø som det er umulig å lage snøball av (nesten ikke fritt vann) og litt våt 

snøballsnø som det går ann å skvise vann ut av (mye fritt vann).  Kartet som heter snøtilstand gir deg 

oversikt over andelen fritt vann i snøen.  

Modellering på flere nivåer 

Kart som beregnes «i første runde»  

Siden nedbøren måles og beregnes i antall mm vann er det de utgavene av snøkartene som viser 

snøen i antall mm vann (nysnø i mm, snøens vannekvivalent, snøtilstand og snøsmelting i antall mm 

avrenning) som modellen beregner først. Deretter er det lett for modellen å beregne hva som har 

skjedd med snøen siste syv dager (målt i mm vann) og ikke minst lage snølastkartet (en millimeter i 

snømengdekartet er akkurat det samme som 1 kg/m2 i snølastkartet).  

Tips: Viste du at begrepet snøens vannekvivalent betyr den mengden vann snøen utgjør (når den 

smelter)? 

 



      

 

I kartet som viser hvilken nedbørform nedbøren kommer som (snø, sludd eller regn) kombinerer vi 

informasjon fra nedbørkartet og informasjon om temperaturen fra temperaturkartet. Nedbør ved 

temperatur over 2,0 °C vises som regn, mellom 2,0 °C og -0,5 °C grader som sludd og under -0,5 °C 

grader som nysnø. 

Disse kartene beregnes «i første runde»:  

  
 

Slik kan kartet som viser nysnø 

(i mm vannekvivalent) se ut i 

seNorge. 

Slik kan kartet som viser 

snømengde (i mm vannekv-

ivalent) se ut i seNorge.  

Slik kan kartet som viser hvor 

fuktig snøen er se ut i seNorge.  

 
 

 

Slik kan kartet som viser 

snøsmelting målt i mm vann se 

ut i seNorge. 

Slik kan kartet som viser hva 

som har skjedd med snøen de 

siste syv dagene se ut i 

seNorge. 

Slik kan kartet som viser vekten 

av snøen – snølast – i kg/m2 se 

ut i seNorge.  



      

 

 

  

Slik kan kartet som antyder 

hvor nedbøren kommer som 

snø, regn og sludd se ut i 

seNorge.  

  

 

 «Andre runde»: Fra mm vann til cm snø 

Siden nedbøren måles og beregnes i antall mm vann er det, som nevnt, snøkartene som viser snøen i 

antall mm vannekvivalent og i antall mm smeltet snø/avrenning som beregnes først. Deretter må 

modellen forsøke å finne ut høyden, snødypet, på snøen i cm de millimeterne med snø utgjør.  

Som i virkeligheten avhenger det av hvilken temperatur (og dermed tetthet) nysnøen har når den 

kommer (tenk forskjellen mellom fjonlett «puddersnø» og tung snø/på grensen til sludd i 

virkeligheten).   

Tips til virkeligheten: Tommelfingerregelen på at 10 cm snø gir 10 mm vann gjelder bare når det er 

ganske kaldt. Er det rundt 0 °C, kanskje til og med litt over, så kan bare få centimeter nysnø utgjøre 10 

mm vann når den smelter.  

I tillegg beregner modellen hvor mye snøen synker sammen, enten fordi det kommer nysnø som gjør 

snøen under mer kompakt, fordi det er lenge siden det snødde sist (slik snøen synker sammen over tid 

i virkeligheten) eller når det er mildt og snøen synker sammen av den grunn.  

For å beregne riktig snødyp (i cm) må modellen også klare å trekke fra den snøen som smelter.  

Disse kartene beregnes «i andre runde»:  



      

 

  
 

Eksempel på kart som viser 

nysnødyp (i cm). 

Eksempel på kart som viser 

snødyp (i cm). 

Eksempel på kart som viser 

skiføre. 

 

Skiføre-kartet er beregnet ved å kombinere informasjon fra nedbør- og temperaturkartene, 

snøtilstandkartet fra «første runde» og snødypkartet.  

Tips til virkeligheten: Skiførekartet sier noe om snøtilstanden i overflaten av snøen, med andre ord gir 

kartet deg tips om hva du skal smøre med på skitur! Blå = tørr snø = blå ekstra/tørr voks, lilla = fuktig 

snø = vurder klister eller varmvoks.  

«Tredje runde» - for viderekommende 

I «tredje runde» går vi videre og beregner andre type kart på bakgrunn av de kartene vi har beregnet til 

nå. Dette er kart som er for ekspertene og/eller kartlag som testes ut av varslingstjenestene. I 

utgangspunktet er dette kartlag som du kun finner i Xgeo.no 

Nysnø 7 døgn: Dette kartet viser hvor mye nysnø (i mm vann) som har kommet de siste syv døgnene.  

Nysnødyp 3 døgn: Dette kartet viser hvor mye nysnø (i cm) som har kommet de siste tre døgnene.  

Snøens alder: Kartet viser antall dager siden siste snøfall, og er i et «bi-produkt» av nysnøkartene som 

lages i «andre runde» 

Snømengde rangert: Kartet tar utgangspunkt i kartene for snøens vannekvivalent og rangere valgt 

dag opp mot samme dag i perioden 1958 - 2013. Kartet gir informasjon om hvor snørik valgt dag er i 

forhold til det som er vanlig.  



      

 

Snøsmelting fra energibalansemodell: Dette kartet tar utgangspunkt i kartet for snøens 

vannekvivalent, men for å lage dette kartet bruker vi en annen type modell for å beregne snøsmelting 

enn det som gjøres i det vanlige snøsmeltingskartet. I dette kartet bruker vi energibalansemodellen 

for å beregne smelting. Energibalansemodellen får data for vind, skydekke, solinnstråling og relativ 

fuktighet fra en værvarslingsmodell (MEPS-pp).  

Farekart: Dette er indekskart som skal gi de som driver med varsling og beredskap en indikasjon på 

fare.  

Nysnø, siste 3 døgn: Kartet viser summer av nysnø (i mm vann) siste tre døgn og 

sammenlikner det med nysnømengder (på tre døgn) som erfaringsmessig har gitt nedsatt 

stabilitet i snødekket som følge av intenst snøfall.  

Nysnø siste døgn: Kartet tar utgangspunkt i nysnøkartet (i mm) sist døgn og sammenlikner 

det med nysnømengder (på et døgn) som erfaringsmessig har gitt utfordringer for 

infrastruktur som er sårbart for intenst snøfall.  

Fokksnø: Dette kartet gir en indikasjon på vindtransportert snømengde siste døgn og brukes i 

primært i snøskredvarslingen. Kartet tar utgangspunkt i nysnødypkartet og kombinerer det 

med døgnmiddelverdier for vindhastighet (fra en værvarslingsmodell). I tillegg tar modellen 

hensyn til snøens alder og tilstand (tørr snø er lettere flyttbar enn våt for eksempel).  

Begerkrystallindeks: Dette er et eksperimentelt kartlag som har som mål å vise antall dager hvor det 

er sannsynlig at der er forhold for at det dannes begerkrystaller i snødekket.  Kartet er basert på 

antatte forskjeller i temperaturen innad i snøen. Kartet er best egnet til å avdekke begerkrystaller 

nede i snødekket. 

Feilkilder 

Kartene er basert på interpolasjon av nedbør og temperaturdata og en snømodell som beregner 

snøforholdene på bakgrunn av nedbør og temperaturdata.  

Feil i snøkartene kan enten komme av at det er feil og usikkerhet i interpolasjonen av nedbør og 

temperatur eller at modellen tolker forholdene annenledes enn forholdene egentlig er. Det er særlig 

når lufttemperaturen er rundt 0 °C feil og usikkerhet i interpoleringen og i beregningen kan få store 

utslag. Snør det i virkeligheten mens det er +2 °C? Det er ikke sikkert at modellen klarer å fange opp. 

Sier temperaturkartene at det er varmere der du er enn det er i virkeligheten? Da vil snøkartene også 



      

 

bli feil. En lokal snøbyge som ikke fanges opp av en målestasjon og derfor ikke fanges opp i 

nedbørkartet vil heller ikke snømodellen klare å reprodusere.   

I utgangspunktet er det døgnkart som vises i seNorge og Xgeo. Det betyr at det er 

middeltemperaturen over døgnet som danner grunnlaget for om modellen tolker nedbøren som snø 

eller regn, eller om snøen smelter. Om temperaturen varierer mye gjennom døgnet vil ikke modellen 

klare å fange opp det. I Xgeo.no finnes det like fullt kart som viser 3 timers data. I disse kartene 

kommer variasjonene innad i døgnet bedre frem.  

Kartene lages også for 9 dager frem i tid, og disse er basert på noen av de samme nedbør- og 

temperaturprognosene du finner på Yr. Her vil usikkerheten også være knyttet til usikkerheten i 

værprognosene – en tommelfingerregel her er at usikkerheten øker dess lengre frem i tid kartet 

gjelder for. 

Har du lurt på? Hvorfor vi ikke bruker målinger av snø i modellen? Snøen varierer mye fra sted til sted 

og med høyde over havet. I tillegg er det flere målestasjoner for nedbør og temperatur i landet enn det 

det er for snø. Det gjør at vi tenker at vi får et mer riktig bilde av snøforholdene i landet om vi regner 

oss frem til snømengdene ved å bruke målinger av nedbør og temperatur enn ved å bruke for 

eksempel målinger av snødyp eller snøens vannekvivalent. Selv om snødyp måles mange steder i 

landet, måler vi snøens vannekvivalent og snøens tetthet på langt færre steder.  
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