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Sammanfattning
Naturvårdsverket erbjuder sedan 2015 lavinprognoser för den svenska
fjällkedjan. Genom ett förebyggande säkerhetsarbete är det naturvårdsverkets mål att minska tillbud och olyckor i fjällen samt öka kunskapen
om laviner hos människor som vistas i lavinterräng. Prognoserna
omfattar sex områden i Sverige och publiceras dagligen under vintersäsongen för de olika områdena. För att utveckla och förbättra lavinprognoserna samt materialet som publiceras i naturvårdsverkets sociala
kanaler kan eventuellt drönare användas. Användandet av drönare kan
möjliggöra dokumentation av lavinaktivitet eller frånvaro av lavinaktivitet på svårtillgängliga platser, samt att dokumentation från ett större
område än vad som dokumenteras idag kan samlas in, då en drönare
kan röra sig över stora områden på kort tid. Prognosområdena utsätts
under perioder för hårt väder och den omgivande terrängen i områdena
är varierande vilket resulterade i att denna studie om en drönares
kapacitet i lavinterräng genomfördes.
I studien samlades information in om drönarens kapacitet samt rådande
väderförhållanden, och sammanställdes under testflygningar i Tarfala
och Storulvån. Efter det att testflygningarna genomförts utfördes en
studie för att se huruvida ett objekt kan storleksbestämmas från det
material som samlats in från drönaren. Studien visar på goda förbättringsmöjligheter för lavinprognostjänsten och att god dokumentation
kan erhållas från drönarens kamera. Vid för hård vind och i vindbyar på
över 10 m/s bör flygningar undvikas. Flygtiden påverkas inte nämnvärt
av köld och med enkla matematiska formler går det att bestämma
ungefärlig storlek på en lavinkägla.
Nyckelord: Drönare, Lavin, Lavinprognoser, Fotavtryck, Snö.
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Abstract
Since 2015 The Swedish Environmental Protection Agency offers daily
avalanche bulletins for the Swedish mountain range. Through preventive safety work, the Swedish Environmental Protection Agency's goal is
to reduce incidents and accidents in the mountains and to increase
knowledge of avalanches in people who dwells in avalanche terrain.
The forecasts cover six areas in Sweden and are published daily during
the winter season. In order to develop and improve the avalanche
bulletins and the material published in the Swedish Environmental
Protection Agency's channels, a drone might be used. The use of drones
can enable documentation of avalanche activity or the absence of
avalanche activity in hard-to-reach places, and documentation from a
larger area than what is documented today can be collected, as a drone
can travel over large areas in a short time. The forecast areas are exposed to severe weather during periods of time and the surrounding
terrain in the areas are challenging, which resulted in this study of a
drone's capacity in avalanche terrain.
In this study information about the drone's capacity and prevailing
weather conditions was gathered, and compiled, during test flights in
Tarfala and Storulvån. After the test flights were conducted, a study was
implemented to see whether the size of an object can be determined
from the material collected of the drone. The study show that useful
documentation can be obtained from the drone’s camera that future
wise may well be used complementary when forecasting avalanches. In
the case of wind and wind gusts above 10 m / s, flights should be
avoided. Flight time is not significantly affected by cold weather and
with simple mathematical formulas it is possible to determine the
approximate size of an avalanche tile.
Keywords: Drone, Avalanche, Bulletins, Footprint, Snow.
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Terminologi
EXIFTOOL: Ett datorbaserat verktyg för att extrahera metadata från
bilder och filmer fotade med drönaren.
DJI GO4: En app som möjliggör direkt bildöverföring från drönarens
kamera till telefonen vilket förenklar kontroll och styrning av drönaren.
Appen registrerar och synliggör även information om drönarens batteri
under flygningens gång.
AOV (Angle of view): Den vinkel som uppstår mellan drönarens
objektiv till ytterkanterna på det avbildade objektets fotografi. Vinkeln
kan mätas diagonalt, horisontellt eller vertikalt i bilden.
Fotavtryck: Det område som kan fångas på bild från drönaren, beror på
avstånd från objekt samt AOV.
RTH (Return to home): Funktion i DJI GO4 som returnerar drönaren till
förutbestämd plats om signalförlust mellan handkontroll och drönare
uppstår eller vid för låga batterinivåer i handkontroll eller drönare.
Homepoint: Den förutbestämda plats där drönaren landar vid signaleller batteriförlust. En ny homepoint registreras automatiskt när en ny
flygning startar. Homepoint går att ändra under flygningens gång.
VPS (Vision Position System): Ett positioneringssystem för drönare
som används för att förbättra RTH-funktionen samt undvika att
drönaren kolliderar med objekt under flygningar i mindre utrymmen.
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1

Introduktion

1.1

Bakgrund
Naturvårdsverket utför sedan 2015 lavinprognoser. Prognosernas syfte
är att sprida information om rådande lavinfara till allmänheten och
informationen kan användas som verktyg för människor som vistas i
lavinterräng för att undvika farliga sluttningar samt planera färdrutter
på ett säkrare sätt [1]. Prognoserna publiceras dagligen klockan 17.30 på
lavinprognoser.se, och innefattar en summering av aktuell lavinfara
samt en uppskattning om lavinfaran för morgondagen. Varje efterföljande morgon utförs en uppföljning på eventuella faktorer som kan ha
påverkat snötäcket under natten. I de fall oförutsedda händelser inträffat under natten uppdateras prognosen klockan 08.30. Lavinprognoserna utförs idag i sex områden i Sverige [2]. Information från vardera
område samlas in och sammanställs till en nulägesrapport på plats av en
eller flera lavintekniker. Utöver detta samlas information från människor som rör sig i området och väljer att dela med sig av dokumenterad
lavinaktivitet via sociala medier. Informationen och nulägesrapporten
levereras sedan till naturvårdsverket i Östersund som med hjälp av
högupplösta väderprognoser från SMHI sammanställer och publicerar
en prognos för de kommande 24 timmarna, samt eventuell trend
ytterligare 24 timmar efter detta. Utöver prognoserna kommuniceras
lavinaktivitet samt tips och råd via naturvårdsverkets sociala kanaler på
Facebook och Instagram för att ytterligare sprida information och för att
öka medvetenheten om laviner och lavinfara för allmänheten. För att
ytterligare förbättra prognoserna och naturvårdsverkets plattformar kan
eventuellt drönare användas som verktyg. Användandet av drönare kan
möjliggöra dokumentation av lavinaktivitet eller frånvaro av lavinaktivitet på svårtillgängliga platser, samt att dokumentation från ett större
område än vad som dokumenteras idag kan samlas in, då en drönare
kan röra sig över stora områden på kort tid. Naturvårdsverket har sedan
tidigare inte utfört några egna studier med drönare i lavinprognoserna
men fotografier och film från privata aktörer har ibland kommunicerats
ut i naturvårdsverkets kanaler.

1.2

Syfte
Syftet med studien är att undersöka om drönare kan användas för att
förbättra prognoserna och bidra till ökad medvetenhet om rådande
lavinförhållanden hos allmänheten. Utöver detta ska studien ge förslag
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på eventuella förbättringspunkter och utvecklingsmöjligheter för en
drönare som ska användas som ett lavinprognosverktyg.

1.3

1.4

Mål
-

Vid arbetets slut ska en kartläggning vara utförd som visar hur
väl insamlad lavinaktivitet från drönaren överensstämmer med
faktisk lavinaktivitet.

-

Undersöka drönarens begränsningar vid användande i extrema
väderförhållanden.

-

Förslag ska ha tagits fram för hur drönaren kan produktutvecklas
för att ytterligare möta Naturvårdsverkets krav och behov för
lavinprognoser.

-

En kortare manual för hur en drönare kan användas på bästa sätt
i lavinprognossyfte ska vara framtagen

Avgränsningar
Studien genomförs med en drönare av modell DJI Phantom 4 Pro V.2.
Batterierna som används i studien är av modell LiPo 4s.
Fältstudier genomförs under perioden 25/3-19 – 31/3-19 i och kring
Kebnekaisemassivet. Kompletterande flygningar kan genomföras i
Storulvån efter 31/3-19.
Meteorologisk information för studien inhämtas från SMHI:s väderstationer i Tarfala och Blåhammaren.
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2

Metod
Studien inleddes med att planera arbetet genom skapa ett gantschema
[3]. Schemat utgjorde grunden för den tidsplan som följdes men uppdaterades vid behov då en schemalagd avstämning försenades, se bilaga 1.
Efter detta skapades en kommunikationsplan för att tydliggöra roller
och ansvar kring kommunikationen under projektet samt för att säkerställa att rätt målgrupp får rätt information i rätt tid, se bilaga 2 [4].
För att kunna genomföra fältstudierna i Tarfala utfördes ett förarbete
där lagar och begränsningar för drönaranvändande undersöktes.
Fältstudierna för drönaren genomfördes med två olika delstudier under
perioden 25/3-19 – 31/3-19 samt den 10/4-19.
I den första studien undersöktes drönarens kapacitet i lavinterräng
genom att samla information från DJI GO 4 innan och efter en flygning.
Utöver detta samlades data om rådande väderförhållanden in för
vardera flygning. Vissa dagar gick det inte att framföra drönaren på ett
säkert sätt på grund av extrema väderförhållanden och dessa dagar
noterades.
I den andra studien undersöktes drönarens kamera och sensorer genom
att jämföra insamlat material från flygningarna med inrapporterad
lavinaktivitet och faktisk mätdata.
Parallellt med fältstudierna genomfördes en lavinutbildning i Tarfala
där 12 studenter från olika skandinaviska länder fördjupade sina
kunskaper om laviner med hjälp av två utbildare från Kanada. Dessa
personer användes som testgrupp och medverkade i insamlingen av
den information som användes för att vidareutveckla drönaren och
möjligheterna för en drönare som lavinverktyg.
Efter att ha visat filmat material från flygningarna för fem lavintekniker
och låtit dessa diskutera fritt kring materialet uppdagades svårigheter
med att storleksbestämma filmade och fotograferade objekt, till exempel
lavinkäglor. För att kunna storleksbestämma en filmad eller fotograferad lavinkägla genomfördes ytterligare en studie där delar av den
metadata som samlats in av drönaren studerades. För att kunna storleksbestämma ett objekt från en bild krävs vetskap om drönarens
avstånd från objektet samt AOV [4]. Då DJI specificerat AOV till 84
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grader, se bilaga 3, och metadatan från studiens drönarbilder visade
AOV på 73,7 grader, se bilaga 4, genomfördes studie 2.4 för att verifiera
gradantalet.

2.1

Förarbete
Först kontrollerades Luftfartsverkets regler för drönaranvändande via
den information som finns tillgänglig på Luftfartsverkets hemsida [5].
Sedan kontaktades de via telefon för att säkerställa att det luftrum som
fältstudierna skulle genomföras i var fritt luftrum. Då luftrummet kring
Tarfala trafikeras av helikoptrar och då det finns helikopterlandningsplatser i närområdet kontaktades Kallax flyg, som är en av de aktörer
som opererar i området, via telefon. Där presenterades studierna i detalj
och synpunkter och önskemål på studiens flygningar från aktören
sammanställdes. Via Kallax flyg erhölls information om två stycken
eventuella militärövningar i det område där fältstudierna skulle genomföras vilket föranledde att Försvarsmakten kontaktades via telefon. I
kontakten med Försvarsmakten fastställdes att den militära övningen
FVÖ19 skulle genomföras mellan den 22/3-27/3 i samma område som
studiens testflygningar skulle
genomföras och även denna
information noterades, se figur 1
[6].
Efter
detta
sammanställdes
informationen och önskemålen
från de aktörer som skulle
operera i luftrummet och
modellen
för
fältstudiens Figur 1 Markerat område visar var
militärövningen FVÖ19 genomförs [6].
luftburna tester konstruerades.

2.2

Drönarens kapacitet i lavinterräng.
Studien genomfördes på tre olika testplatser i Tarfala samt en testplats i
Storulvån, se figur 2.
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Figur 2 Testområde där gul markör är flygning 1, grön markör flygning 2 och röd
markör flygning 3.

För att ta sig till studiens olika testplatser transporterades drönare,
batterier samt handkontroll från fjällstationen i Kebnekaise med drönarens utrustning placerad i ryggsäcken. Efter detta startades utrustningen
upp och olika testdata samlades in före flygningen, se bilaga 5. Informationen från drönarens batteri hämtades ur programmet DJI GO 4.
Sedan flögs drönaren längs bergssidor och foto och video samlades in
fram till dess att batteriet nått 30 %. När batteriet nått 30 % flögs drönaren närmsta vägen tillbaka till startplatsen och landades. Efter avslutad
flygning noterades ny testdata, se bilaga 5. Under flygning 2 byttes
batteriet ut mot ett nytt fullt laddat batteri och proceduren upprepades,
se bilaga 6. Vid flygning 1,3 och 4 var ej batteri nr2 tillgängligt, eller med
tillräcklig energikapacitet för att testet skulle gå att genomföras fullt ut,
dock ej på grund av drönaren eller rådande väderförhållanden. Vid
dessa tillfällen noterades detta och enbart information från flygningen
med batteri nr 1 noterades. Testperioden i Tarfala varade under sex
dagar men enbart två av dessa dagar lämpade sig för drönarflygning på
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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grund av rådande väderförhållanden för tidpunkten av testet och även
detta noterades, se bilaga 5.
Då studien begränsades av dåligt väder i Tarfala genomfördes ytterligare en flygning i Storulvån för att studera drönarens kapacitet. Studierna i Storulvån genomfördes på liknande sätt som i Tarfala och samma
tabell fylldes i för dessa flygningar. Under testflygningen i Storulvån
aktiverades RTH på grund av lågt batteri i handkontrollen. Den data
som registrerades i testet för Storulvån är data från tidpunkten då RTHfunktionen landat drönaren vid platsen där testet inleddes och flygningen avslutades.

2.3

Kamera, sensorer och övriga mätinstrument
Studien av kamera och sensorer genomfördes genom att flyga drönaren
längs med bergssidor och filma, fotografera och observera lavinaktivitet
eller frånvaro av lavinaktivitet direkt via skärmen som kopplades till
handkontrollen för drönaren via DJI GO4. Sedan granskades insamlat
material inomhus för att kontrollera materialet under bättre ljusförhållanden. Allt inspelat material från testflygningen spelades upp via dator
och telefon och i de fall där lavinaktivitet observerats noterades detta, se
bilaga 5. Sedan jämfördes insamlat material mot inrapporterad lavinaktivitet för testplatsen genom diskussion med prognosansvarig på
Naturvårdsverket.

2.4

Drönarens fotavtryck
För att kunna storleksbestämma ett objekt som fotats från drönaren
studerades den AOV drönaren använder. Studien genomfördes genom
att placera två stycken två meter långa mätstickor vinkelrätt mot
varandra på marken, bildandes ett X. Vinkelrät marksten användes som
referens. Sedan placerades ytterligare en två meter lång mätsticka
vinkelrätt upp från det plan som de två tidigare mätstickorna bildade, se
figur 3.
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Figur 3 Mätstickor utplacerade bildandes ett tredimensionellt mätrum där
lila mätsticka representerar horisontellt fotavtrycksavstånd, grön mätsticka
representerar vertikalt fotavtrycksavstånd och rosa mätsticka representerar
drönarens höjd.
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Därefter placerades drönaren på avståndet 50 cm samt 100 cm från
planet och foton togs lodrätt ner på mätstickorna, se figur 4 och 5.
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Figur 4 Drönarens fotavtryck från 50 cm höjd.

Figur 5 Drönarens fotavtryck från 100 cm höjd.

Därefter extraherades den AOV som noterats från metadatan i bilderna
med hjälp av exiftool. Sedan studerades bilderna från respektive höjd
och avstånden horisontellt och vertikalt i bilden noterades.
Sedan räknades den horisontella AOV, den vertikala AOV samt den
diagonala AOV fram för de två bilderna med hjälp av formel (1), se
figur 6 [5].
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(1)

Naturvårdsverkets manual

Figur 6 Illustration där L = Längd på fotavtryck, B = Bredd på fotavtryck,
D = Diagonala avståndet på fotavtrycket, h = Drönarens höjd, 𝝋 = Horisontell AOV,
α = Vertikal AOV och θ = Diagonal AOV.

Sammanställningen av Naturvårdsverket manual inleddes genom att
specificera önskvärt utseende samt önskvärt innehåll i en
målspecifikation, se bilaga 7. Varje delmål i specifikationen tilldelades
ett funktions- eller krav-kriterie för att tydliggöra vilka delar av
målspecifikationen som måste vara med i slutprodukten och vilka delar
som ytterligare hade bidragit till att eventuellt förbättra produktens
slutresultat [3]. Efter att målspecifikationen färdigställts skapades
manualen för hur Naturvårdsverket på ett fördelaktigt sätt kan använda
drönare i arbetet med lavinprognoser.
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3

Resultat

3.1

Förarbete
Luftrummet för fältstudierna i Tarfala kategoriseras av Luftfartsverket
som okontrollerat luftrum.

3.1.1

Luftfartsverket regler
Tillstånd för att flyga i okontrollerat luftrum krävs för:
-

Alla drönare över 7 kg.

-

All flygning utom synhåll.

-

All flygning på över 120 meters höjd från startplats.

-

All flygning över människor och djur, som inte tillhör flygningen.

-

Publicering och spridning av geografisk information. [5]

Då fältstudierna genomfördes utan tillstånd begränsades flygningarna av dessa regler.
3.1.2

Andra aktörer i luftrummet
Önskemål från Kallax flyg angående flygningarna:

3.1.3

-

Om drönaren skulle flygas utom synhåll var flygradio som möjliggör kommunikation med helikopterpiloter önskvärt.

-

Vid tecken på helikoptrar i luftrummet så som helikopterljud eller synliga helikoptrar skulle drönaren tas ner på marken omedelbart.

-

Vid flygningar rekommenderas det att ytterligare en person ska
agera spejare för att bättre se drönarens position samt varna om
ytterligare aktörer befinner sig i luftrummet eller området.

Militärens övning
Genom kontakt med informationsansvarig för den militära övningen
FVÖ19 konstaterades att militära flygningar på låg höjd ej skulle genomföras i testområdet och inom tidsperioden för testerna vilket
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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resulterade i att inga ytterligare begränsningar för studierna utöver
Luftfartsverkets regler behövde tillgodoses.

3.2

Drönarens kapacitet i lavinterräng
Testerna visar att drönarens batterier trots låga starttemperaturer klarar
av att flygas under minst 18 minuter innan batterikapaciteten nått 30 %.
Alla tester visar att oavsett starttemperatur värms batteriet under
flygningen och når godkänd arbetstemperatur.
Flygning nummer tre genomfördes i byvindar uppmätta till 11.6 meter/sekund av mätstationen i Tarfala och då tappade drönaren kontakt
med handkontrollen för en kort stund och följde vinden okontrollerat.
När byvinden passerat återficks kontrollen av drönaren och flygningen
fortsatte.
Av det första testets totalt sex dagar genomfördes flygningar under två
av dessa dagar. Resterande dagar uppmättes byvindar på mellan 30 och
42 meter/sekund vilket var väder som kategoriserades som ej drönarvänligt väder.

3.3

Kamera, sensorer och övriga mätinstrument
Testerna visar att lavinobservationer är möjliga vid goda ljusförutsättningar. Flygning nummer ett och två genomfördes på samma bergssida
under olika ljusförhållanden men lavinaktivitet uppmärksammades
enbart under flygning nummer två då sluttningen belystes av solljus
vilket gav bättre kontraster hos snötäcket, se figur 7 och 8.
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Figur 7 Drönarfoto av lavinaktivitet på fjällsida under dåliga ljusförhållanden.

Figur 8 Drönarfoto av lavinaktivitet på fjällsida under goda ljusförhållanden.
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3.4

Drönarens fotavtryck
Nedan redovisas måtten som hämtats från drönarfotografierna i figur 4
och 5, samt den framräknade AOV för bägge figurerna.
Figur 4
Vinkel från DJI:s specifikationer = 84°, se bilaga 3.
Vinkel hämtad från bildens metadata via exiftool = 73,7°, se bilaga 4.
h = 50 cm
L = 73,5 cm
B=49,5 cm
D= 73,5! + 49,5! = 88,61433293 cm
Med formel (1) fås
φ = 72,63177285°
α = 52,67082001°
θ = 83,09108678°

Figur 5
Vinkel från DJI:s specifikationer = 84°, se bilaga 3.
Vinkel hämtad från bildens metadata via exiftool = 73,7°, se bilaga 4.
h = 100 cm
L = 153 cm
B=101,5 cm
D= 153! + 101,5! = 183,6062363 cm
Med formel (1) fås
φ = 74,83197724°
α = 53,81558705°
θ = 85,10580289°
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Detta visar att den AOV som extraheras från metadatan i exiftool är den
horisontella AOV, samt att den AOV som specificeras i DJI:s information är den diagonala AOV.

3.5

Naturvårdsverkets manual
Figur 9 och 10 visar resultatet från den manual som skapats till Naturvårdsverket.

Figur 9 Baksida och framsida av Naturvårdsverkets manual.

Figur 10 Mittuppslag av Naturvårdsverkets manual.
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4

Diskussion
Genom att använda drönare som verktyg för att förbättra lavinprognoserna ges möjlighet till att bättre dokumentera lavinaktivitet. Studien
visar på goda möjligheter att framföra drönare under vinterhalvåret
med ett visst undantag för stark vind. Då en stor del av prognosernas
syfte är att sprida information om aktuell lavinfara samt fotat och filmat
material på observerad lavinaktivitet i olika kanaler kommer användandet av drönare förbättra denna spridning ytterligare. Under Tarfalaresans sista dag observerades en lavin i oländig terräng vilket gjorde att
besiktning av lavinkäglan skedde från mycket långt håll. Lavinens
brottkant doldes nästan helt av bergets formation vilket ytterligare
försvårade en bedömning och dokumentering av lavinen på traditionellt
vis. På grund av tidsbrist genomfördes inte ytterligare flygningar för att
dokumentera lavinkägla och brottkant men drönaren hade gett möjlighet till god dokumentation då området för lavinen var inom den räckvidd som krävs för att drönaren ska ha kontakt med handkontrollen.
Mest troligt hade inte en flygning intill brottkanten varit möjlig på
grund av att bergets formation hade blockerat signalen invid brottkanten men god dokumentation från drönarens kamera hade ändå kunnat
samlas in då ljusförhållandena var goda och avståndet från brottkant ut
till godkända signalförhållanden relativt kort.

4.1

Regler och lagar
Då gällande regler och lagar förbjuder flygningar på en höjd över 120
meter från startplatsen rekommenderas att söka utökat tillstånd för
drönarflygningar i lavinprognossyfte. Med de flesta drönarmodeller är
kameran placerad under drönarkroppen vilket omöjliggör fotografering
ovanför drönarens faktiska höjd. Drönaren måste placeras minst på
samma höjd och helst ovanför det objekt man fotar för att möjliggöra
god dokumentation. Begränsningen är satt till 120 meter från startplats
vilket gjorde att startplatsen för studiens flygningar placerades på en
mycket högre höjd på bergssidorna än vad som hade krävts om tillstånd
anskaffats. Processen att transportera sig upp till godkänd startplats för
en flygning är tidskrävande och energikrävande vilket försämrar de
möjligheter som en drönare har för att förbättra lavinprognoserna.
Då luftrummet i Tarfala trafikeras av många andra aktörer så som lokala
heliski-företag, polis samt ambulans försvåras drönaranvändandet
ytterligare. I dagsläget saknas det en plattform för kommunikation
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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mellan drönarpiloter och andra aktörer och arbetet med att kontakta alla
aktörer för att möjliggöra flygningar utom synhåll upplevdes som
väldigt tidskrävande. Flygradio hade kunnat användas för att upprätthålla kontakt med piloter men då testet ändå begränsades av Luftfartsverkets regler kring att enbart genomföra flygningar inom synhåll
genomfördes studierna utan flygradio. Flygradio hade däremot inte
möjliggjort kommunikation med alla militära piloter då dessa delvis
använder en separat frekvens för att kommunicera [7]. Då studien
genomfördes pågick parallellt två större militära övningar i Norrbotten
vilket delvis påverkade studien och framförallt påverkade förarbetet för
studien. Processen att införskaffa information angående dessa övningar
var förhållandevis enkel. Via Försvarsmaktens hemsida kommunicerades tydlig information om område för övningarna samt regler för
användandet av drönare i dessa övningsområden. Utöver detta fanns
separat telefonnummer till informationsansvarig för övningarna tydligt
utskrivet vilket förenklade processen ytterligare.

4.2

Drönarens kapacitet och begränsningar som
lavinprognosverktyg.
Drönaren som användes i studien visade på goda kvaliteter att hantera
kyla. DJI:s rekommendationer är att inte använda drönaren vid temperaturer under 0 grader, se bilaga 8, men samtliga tester genomfördes i
temperaturer under dessa utan problem. Vid de testflygningar där
startplatsen för flygningen var placerad långt från fjällstationen varnade
DJI GO4 om att temperaturen på batteriet var för låg för att batteriet ska
kunna leverera fullgod prestanda vid uppstart. Detta på grund av att
batterierna var placerade i ryggsäcken under transporten upp till
startplatsen och de hade hunnit kylas ner under den tid som batteriet
varit utsatt för kyla. Då testerna krävde viss informationsinsamling och
dokumentering innan en flygning kunde starta och detta genomfördes
med drönaren igång förvärmdes batteriet ungefär en minut innan det
utsattes för arbete vilket mest troligt bidrog till goda resultat för batteritestet. Om batterierna ska utsättas för kyla under längre tid rekommenderas några minuters uppvärmning innan flygningen startar, alternativt
att batterierna placeras nära kroppen på drönarpiloten under transport
för att inte exponera dem för onödig kyla. Trots varningen från DJI GO4
genomfördes flygningarna utan märkbart minskad flygtid.
Då området för testflygningarna utsattes för hård vind under stora delar
av testet begränsades antalet möjliga testflygningar markant. Från
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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testets ursprungliga sex dagar kunde drönaren enbart flygas under två
dagar. Trots att Kebnekaisemassivet utsätts för hårt väder under perioder är två av sex dagar inte representativt för andelen dagar en drönare kan framföras om man hade sett till en längre period [9]. Genom
SMHI:s väderdata från Tarfala kan det konstateras att av totalt 2447
timmar var byvinden mindre än 10 m/s under 1547 av dessa timmar.
Väderdatan är insamlad under perioden 31 december 2018 till 10 maj
2019, vilket är ungefärlig tidsperiod för lavinprognoserna som utförs i
området. Totalt har det under denna tidsperiod passerat 3128 timmar
vilket gör att det saknas data från 681 timmar i SMHI:s data. Avsaknaden av dessa 681 timmar beror på att stationen eller givaren ej varit i
funktion under tidpunkten för testet den timmen. Detta indikerar att
drönare bör kunna flygas under fler dagar än vad som testet visar. Dock
är det inte säkert att en drönaroperatör hade valt att flyga under alla
dessa 1547 timmar då byvind är svår att förutse och enbart kan fastställas i efterhand. Väder är dock alltid något som man måste förhålla sig
till vid användandet av en drönare i lavinterräng och begränsningar
kommer alltid att förekomma. Som processen ser ut idag när informationen kring lavinprognoserna ska samlas in är vädret också en begränsande faktor och vid för hårda vindar eller för höga nederbördsmängder
blir fältobservationer från en lavintekniker ej möjliga. Dock kan de
fältobservationer som genomförs av lavintekniker idag utföras under
sämre väderförhållanden än de väderförhållanden som krävs för att
drönare ska kunna framföras på ett säkert sätt. Olika delar av den
svenska fjällkedjan påverkas mer av vind än andra delar och eventuellt
lämpar sig drönare som verktyg bättre på de platser i fjällkedjan som är
mer besparad från hård vind. Då drönaren under studien ändå framfördes på ett säkert sätt i vindbyar på ungefär 10 m/s kommer möjliga
dagar då en drönare kan användas under en säsong ändå vara tillräckligt många för att rättfärdiga ett vidare arbete med att infoga drönare i
lavinprognosprocessen.
Drönaren som användes vid testet var vit vilket resulterade i att den lätt
försvann ur sikte när den flögs över stora snöfält. Då en av Luftfartsverket kriterier för att få framföra en drönare i området kring Tarfala var att
drönarpiloten ej fick flyga drönaren utom synhåll hade en annan
färgsättning varit att föredra. Drönaren som är utrustad med lampor av
grön och röd färg gör sig ändå inte tillräckligt synbar för att operera i
snötäckt terräng på ett optimalt sätt. För vidare arbete med drönare som
prognosverktyg har tidigare rekommenderats att anskaffa tillstånd för
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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utökade flygningar. Detta tillstånd hade mest troligt resulterat i att den
punkt i regelverket om synlig kontakt mellan drönare och drönarpilot ej
hade behövts tillgodoses vilket hade varit att föredra för att ytterligare
förbättra de möjligheter till dokumentation av lavinaktivitet som ges
från drönare.
Drönaren och utrustningen som användes i studien upplevdes som stor
och otymplig och inför varje testflygning krävdes noggrann passning
för att få med all utrustning som krävdes då transporten skedde via
skidor och utrustningen packades i lavinryggsäck. Då en lavintekniker
ibland färdas genom svår terräng och över långa sträckor hade en
drönare av mindre modell varit att föredra. Drönaren som användes i
studien hade ej heller demonterbara armar för rotorbladen, vilket bidrog
till ökad fragilitet vid eventuella påfrestningar utifrån i nerpackat läge.
Under den flygning som genomfördes i Storulvån aktiverades RTH då
energimängden i handkontrollens batteri understigit ungefär 25 %. När
funktionen aktiverats stängdes möjligheten till manuell styrning av och
drönaren återvände till den plats som registrerats som homepoint, vilket

var den plats där flygningen hade inletts, se figur 9.
Figur 11 Blå cirkel markerar Homepoint och rosa cirkel där drönaren befann sig då
RTH aktiverades.
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RTH aktiveras då signalen mellan drönaren och handkontrollen förloras
eller då batterikapaciteten hos handkontroll eller drönare understiger
gränsen för vad mjukvaran för batteriet anser är tillräckligt för att
återplacera drönaren vid sin homepoint [8]. Handkontrollens batterimängd illustreras enbart via 4 ledindikatorer och flygningen i Storulvån
inleddes med 2 av dessa 4 ledindikatorer tända. RTH aktiverades då
enbart en ledindikator var tänd vilket kan klassas som ungefär 25 %
återstående batteri. Under flygningens gång fanns medvetenhet om låg
energimängd i handkontrollens batteri men RTH aktiverades utan
vidare varning. Funktionen fungerade bra och trots hinder och objekt i
närområdet för homepoint lyckades drönaren landa på ett säkert sätt
ungefär 1.5 meter från startplatsen. Innan studien inleddes kontrollerades inställningarna i DJI GO4 och där valdes att alltid placera ny
homepoint vid startplatsen för en ny flygning. Om denna inställning ej
aktiverats hade mjukvaran i DJI GO4 mest troligt försökt returnera
drönaren till en tidigare bestämd homepoint vilket ej hade varit fördelaktigt. Om RTH aktiveras på grund av signalförlust stängs funktionen
av då drönaren återigen befinner sig inom området för signalkontakt
mellan handkontroll och drönare men detta var ej något som inträffade
då signalförlust aldrig uppstod [8]. Dock kan detta sannolikt inträffa om
drönare börjar användas som verktyg inom lavinprognoserna då miljön
och omgivningen för dessa flygningar består av dalgångar eller åsar
som kan skymma signalen.

4.3

Kamera, sensorer och övriga mätinstrument
Drönarens kamera är av sådan kvalité att den ger goda förutsättningar
för att dokumentera lavinaktivitet under goda ljusförhållanden. Studien
visar på tydliga skillnader i möjligheten att upptäcka lavinaktivitet
mellan olika ljusförhållanden. Eventuellt hade bättre resultat kunnat
uppvisas om det filmade och fotografera materialet från studien insamlats från ett närmare avstånd till fjällsidan, men detta var ingenting som
undersöktes i studien. Avståndet till fjällsidorna varierade under
flygningarnas gång men då information i form av foto eller film från
stora ytor ska insamlas krävs ett visst avstånd för att inte processen ska
bli för tidskrävande.
Utöver kameran är drönaren utrustad med ett VPS-system som kombinerar ultraljud och infrarött ljus för att bestämma avstånd till närliggande objekt. Detta främst för att förhindra att drönaren kolliderar med
objekt vid landningen under RTH men även för att bidra till ökad
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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kontroll under flygningar genom mindre utrymmen och passager [8].
Dock upplevs det som att detta system ej levererar korrekt information
om avstånd till snötäcket under vissa av flygningarna. DJI specificerar
att den sensor som bedömer drönarens höjd mäter och visar avståndet
då drönaren befinner sig mellan 0 och 10 meter från marken samt att
den sensor som är riktad framåt i drönarens färdriktning och bedömer
avstånd horisontellt mäter och visar avstånd då drönaren befinner sig
mellan 0 och 30 meter från ett objekt, se bilaga 9 och 10. Sensorerna
tycktes leverera korrekt information då drönaren befann sig ungefär
mellan 0 och 2 meter från objekten men när detta avstånd ökade började
den mätare på skärmen som visade avstånd till närliggande objekt
hoppa mellan okontrollerade avstånd. Hade dessa sensorer levererat
mer korrekt information hade de kunnat användas för att beräkna
drönarens fotavtryck då fotavtryckets storlek bestäms via avståndet till
objektet, men då sensorerna ej tycks leverera korrekta mätvärden bör
inte fotavtryck bestämmas via dessa sensorer.
Via Naturvårdsverkets sociala kanaler publiceras bilder och filmer på
lavinaktivitet med syftet att sprida informationen om rådande lavinförhållanden. Genom att visa och informera om till exempel lavinens
storlek eller lutningen på den sluttning där lavinen startat ökar medvetenheten hos allmänheten vilket bidrar till ett bättre beslutsfattande hos
människor som ska befinna sig i lavinterräng. Vid goda ljusförhållanden
kommer det insamlade materialet från drönarens kamera ytterligare
bättra på denna tjänst och eventuellt även öka spridningen av informationen. Detta då man med drönarens hjälp kommer att kunna dokumentera lavinaktivitet från ett närmare perspektiv än i jämförelse med
tidigare om terrängen där lavinen startat är svårtillgänglig. Då allt
material från flygningarna direkt överförs till den telefon som kopplas
till drönarens handkontroll går det att publicera och informera genom
Naturvårdsverkets sociala kanaler omgående.
Då drönaren är utrustad med GPS och information om drönarens
position samt kamerans position och riktning i förhållande till drönaren
går att extrahera ur metadatan från en bild eller film går det även att
bestämma positionen hos eventuella lavinkäglor och brottkanter. Då
lantmäteriet tillhandahåller en lutningskarta över svenska fjällkedjan
bör det vara möjligt att med ganska små medel sammanställa information om startplatsen för en lavin. Genom att kommunicera denna information i Naturvårdsverkets kanaler hade förhoppningsvis bättre
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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beslut av allmänheten kunnat fattas vilket hade förbättrat tjänstens syfte
ytterligare.

4.4

Drönarens fotavtryck
Genom den uppföljande studien om kamerans AOV konstaterades
vilken AOV som specificeras på vilken plats. Med denna information
kan man enkelt bilda sig en uppfattning om ungefärlig storlek på ett
objekt. Då en lavinkägla ej kommer placeras helt platt och ojämnheter
kommer göra att delar av käglan hamnar på andra avstånd eller spridas
över områden med olika lutningar kommer vetskapen om AOV och
avstånd till objekt ej bidra med exakt vetskap om storlek men ge indikationer på ungefärlig yta som lavinen spridits över. Naturvårdsverket
använder i dagsläget en nordamerikansk modell för att storleksbestämma laviner [1]. Modellen placerar lavinen på en skala mellan 1 och
5 där viktkriteriet på skalan är logaritmisk, se tabell 3. Detta betyder att
skillnaden mellan en kategori 2- och 3-lavin är 10 gånger högre vikt hos
en kategori 3-lavin vilket gör att en uppskattning från en drönares

fotavtryck bör ge tillräcklig information för att kategorisera en lavin [9].
Tabell 3 Den Nordamerikanska skalan som används för att klassificera en lavins
storlek[11].

Då drönarens infraröda och ultraljudssensorer ej ger tillräckligt korrekt
information om avstånd till objekt försvåras arbetet med att bestämma
fotavtryck. En av anledningarna till att de infraröda sensorerna ej bidrar
med korrekt information angående avstånd kan vara att de infraröda
sensorerna ej är kalibrerade efter reflektiviteten av ett snötäcke.
Snö har goda egenskaper vad gäller att reflektera våglängder inom det
synliga spektrumet men sämre egenskaper att reflektera ljus med längre
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våglängder, och då framförallt våglängder mellan ca 1,57–1,78 µm[10].
Genom att använda en drönare med infraröda sensorer som sänder ut
ljus med kortare våglängder kan eventuellt mer korrekta avståndsbedömningar utföras, och en drönares fotavtryck bestämmas på ett mer
korrekt sätt [13]. För att komma runt problemet med den felaktiga
avståndsbedömningen som uppstår av de infraröda sensorerna kan
informationen om drönarens höjd över havet användas. När en bild tas
registreras informationen om drönarens höjd över havet i metadatan i
bilden och genom att fota en referensbild när drönaren befinner sig
precis ovanför en lavinkägla och sedan flyga drönaren rakt uppåt i
vertikal riktning och sedan fota en bild av hela lavinkäglan kan man
med enkel subtraktion få fram avståndet mellan lavinkäglan och drönaren. Detta möjliggör enbart för avstånd i vertikalt led och metoden blir
därför inte optimal om dokumentation av brottkanter ska genomföras,
men för att storleksbestämma lavinkäglor placerade över en horisontal
yta skulle metoden ge ungefärliga mått på en käglas storlek. Då storleksbestämning av en brottkants storlek ytterligare hade bidragit med
värdefull information om ungefärlig volym snö som satts i rörelse hade
en drönare utrustad med bättre avståndsmätare varit att föredra. Under
tiden då fältstudierna i Tarfala genomfördes fick jag möjlighet att
närvara när fem stycken lavintekniker gjorde en full snöprofil, ett
delmoment i den informationsinsamlingsprocess som genomförs för att
sammanställa underlag för de lavinprognoser som utförs idag. Den fulla
snöprofilen genomförs delvis för att samla information om vid vilket
djup i snötäcket svaga lager ligger begravda, se bilaga 11. Genom att
storleksbestämma en brottkant hade information kunnat fastställas
angående vilket djup i snötäcket ett svagt lager eller glidlager är placerat, vilket hade varit användbar information sett till de lavinprognoser
som utfärdas.
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5

Slutsats
Drönare kan användas som verktyg för att ytterligare förbättra de
lavinprognoser och kringliggande tjänster som Naturvårdsverket
tillhandahåller idag. Genom att använda drönare kommer dokumentation av lavinaktivitet samt information kring bakomliggande faktorer för
lavinaktivitet kunna sammanställas och kommuniceras.
En drönare av liknande modell som användes i studien bör inte framföras i vindbyar högre än 10 m/s.
Flygtiden för drönaren påverkas inte vid temperaturer på över -10
grader. Om drönarens batteri exponeras för temperaturer under 0
grader under mer än 10 minuter innan flygning bör förvärmning av
batteriet ske. Detta genom att starta igång drönaren och vänta i ca 90
sekunder innan flygningen startas. Alternativt kan batteriet placeras i
vattentät påse och transporteras nära drönarpilotens kropp för att
undvika att batteriet exponeras för långvarig kyla.
För bästa möjliga dokumentation av lavinaktivitet bör ljusförhållandena
vara goda och objektet bör helst belysas av direkt solljus.
Ungefärlig längd på drönarens fotavtryck går att framräkna om avståndet till objektet är känt genom formel:
𝐿 = 2 × 𝐷𝑟ö𝑛𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒𝑡 × tan

𝐴𝑂𝑉
2

För att kunna använda drönare som verktyg för att förbättra Naturvårdsverkets tjänst lavinprognoser rekommenderas det att ansöka om
tillstånd för utökade flygningar då det regelverk som ska efterföljas utan
tillstånd begränsar drönarens användningsområde.
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5.1

Förslag för fortsatt utveckling
Fortsatt utveckling och studier bör genomföras för att undersöka
huruvida det går att fästa lämplig avståndsmätare på drönare för att
möjliggöra storleksbestämning av objekt i horisontalt plan. Genom att
kunna bestämma storleken på ett horisontellt fotavtryck kommer mer
värdefull information kunna samlas in, till exempel mer information om
en brottkant.
Utöver detta hade det varit fördelaktigt att kunna dokumentera lavinaktivitet under sämre ljusförhållanden. Fortsatta studier bör därför
genomföras kring vilken frekvens i det infraröda spektrumet som bäst
kan återge information om snötäcket. Eventuellt kan en kalibrerad
infraröd sensor återge mer korrekt information än de som användes i
studien.
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Bilaga 1 – Gantt-schema
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Bilaga 2 – Kommunikationsplan
Kommunikation mellan student och universitetet.
Det är studentens ansvar att meddela handledare David Samuelsson då
frågor kring rapporten uppstår. Möten för handledning kring projeketet
finns att tillgå men det är då studentens ansvar att maila förfrågan till
handledaren om eventuell tidsbokning för handledarsamtal. Schemalagda möten genomförs i Mittuniversitetets lokaler. Annan kortare
kommunikation sker främst via mail.
Kommunikation mellan student och Naturvårdsverket.
Kontaktperson på Naturvårdsverket är Mattias Tarestad. Mattias
ansvarar för att kommunicera ut all information kring transport, boende
och mat inför resan till Tarfala. Naturvårdsverket finns tillgängliga för
frågor rörande bakgrundsinformation om lavinprognoser och även
synpunkter och önskemål angående lavinprognosdrönaren under
projektets gång, men det är upp till studenten att dialogen med Naturvårdsverket förs. Kommunikation sker främst via mail. Bokade möten
genomförs i Naturvårdsverkets lokaler på campus.

Övriga Intressenter.
Det är studentens ansvar att kontakta Luftfartsverket för att kontrollera
de regler som gäller för drönaranvändande. Om övriga intressenter
uppstår i kontakten med Luftfartsverket är det studentens ansvar att
kontakta dessa och föra dialog angående projektet.
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Bilaga 3:1 – Kameraspecifikation
Sensor

1’’ CMOS
Effective pixels: 20M

Lens

FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format
equivalent) f/2.8 - f/11 auto focus at 1 m - ∞

ISO Range

Video:
100 - 3200 (Auto)
100 - 6400 (Manual)
Photo:
100 - 3200 (Auto)
100- 12800 (Manual)

Mechanical Shutter Speed

8 - 1/2000 s

Electronic Shutter Speed

8 - 1/8000 s

Image Size

3:2 Aspect Ratio: 5472 × 3648
4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648
16:9 Aspect Ratio: 5472 × 3078

PIV Image Size

4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p)
3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p)
2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p)
1920×1080(1920×1080
24/25/30/48/50/60/120p)
1280×720(1280×720
24/25/30/48/50/60/120p)

Still Photography Modes

Single Shot
Burst Shooting: 3/5/7/10/14 frames
Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5
bracketed frames at 0.7 EV Bias
Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
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Bilaga 3:2 – Kameraspecifikation
Max Video Bitrate

100 Mbps

Supported File Systems

FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB)

Photo

JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG

Video

MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)

Supported SD Cards

Micro SD
Max Capacity: 128GB
Write speed ≥15MB/s, Class 10 or UHS-1 rating
required

Operating Temperature Range

32° to 104°F (0° to
40°C)
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Bilaga 4 – Metadata från bild
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Bilaga 5 – Tabell 1
Test

Batteri start
Batteri slut
Flygtid
Batteri temp
start
Batteri temp
slut
Väder
Medelvind
Byvind

Klockslag

Lavinaktivitet
Temp ute

1
(25/3
)
99
25
20.26
15

2
(25/3
)
98
27
20.29
16

3
(26/3
)
100
26
21.07
13

4
(27/3
)
-

5
(28/3
)
-

6
(29/3
)
-

7
(30/3
)
-

8
(10/4
)
99
31
17.00
18

32

33

30

-

-

-

-

32

Mol
n
5.7
10.6

Clea
r
8.7
9.5

Clea
r
8.9
11.6

Moln Moln

Moln

Moln

Clear

16.09
Max:
34.2

10.04
Max
under
dygn
: 35.2
08.00
17.00
-

13.87
Max
under
dygn
: 42.1
08.00
17.00
-

3.8
4.9

09.01 14.46 10.02 08.00
17.00
1
1

10.08
Max
under
dygn
: 35
08.00
17.00
-

-8.6

-3.15

-7.11

-8.29

-10.6

-8.2

-9.6

-5.18
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Bilaga 6 – Tabell 2
Batteri 2
1
Batteri %
start
Batteri %
slut
Batteri
temp start
Batteri
temp slut
Flygtid

2
100

3
-

28

-

9

-

34

-

18.16

-
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Bilaga 7– Målspecifikation
Målspecifikation Utseende

Drönarmanual

Lättöverskådlig

Funktion

Liten till storleken/fickstorlek

Krav

Hållbar

Krav

Målspecifikation innehåll
Användbara tips

Funktion

Väderbegränsningar/resultat

Krav

Förvaring

Funktion

Fotavtryck

Funktion
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Bilaga 8 – Specifikation drönare
Weight (Battery & Propellers Included)

1375 g

Diagonal Size (Propellers Excluded)

350 mm

Max Ascent Speed

S-mode: 6 m/s
P-mode: 5 m/s

Max Descent Speed

S-mode: 4 m/s
P-mode: 3 m/s

Max Speed

S-mode: 45 mph (72 kph)
A-mode: 36 mph (58 kph)
P-mode: 31 mph (50 kph)

Max Tilt Angle

S-mode: 42°
A-mode: 35°
P-mode: 25°

Max Angular Speed

S-mode: 250°/s
A-mode: 150°/s

Max Service Ceiling Above Sea Level

19685 feet (6000 m)

Max Wind Speed Resistance

10 m/s

Max Flight Time

Approx. 30 minutes

Operating Temperature Range

32° to 104°F (0° to 40°C)

Satellite Positioning Systems

GPS/GLONASS

Hover Accuracy Range

Vertical:
±0.1 m (with Vision Positioning)
±0.5 m (with GPS Positioning)
Horizontal:
±0.3 m (with Vision Positioning)
±1.5 m (with GPS Positioning)
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Bilaga 9 – Specifikation VPS
Vision System

Forward Vision System
Backward Vision System
Downward Vision System

Velocity Range

≤31 mph (50 kph) at 6.6 ft (2 m) above ground

Altitude Range

0 - 33 feet (0 - 10 m)

Operating Range

0 - 33 feet (0 - 10 m)

Obstacle Sensory Range

2 - 98 feet (0.7 - 30 m)

FOV

Forward: 60°(Horizontal), ±27°(Vertical)
Backward: 60°(Horizontal), ±27°(Vertical)
Downward: 70°(Front and Rear), 50°(Left and Right)

Measuring Frequency

Forward: 10 Hz
Backward: 10 Hz
Downward: 20 Hz

Operating Environment

Surface with clear pattern and adequate lighting (lux>15)
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Bilaga 10 – Specifikation Infraröda
sensorer
Obstacle Sensory Range

0.6 - 23 feet (0.2 - 7 m)

FOV

70° (Horizontal), ±10° (Vertical)

Measuring Frequency

10 Hz

Operating Environment

Surface with diffuse reflection material, and reflectivity > 8% (such
as wall, trees, humans, etc.)
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Bilaga 11 – A day in life
Den 28/3-19 följde jag med och observerade genomförandet av en hel
snöprofil. Detta är ett av utbildningsmomenten i mod2 lavinutbildning
som utfördes i Tarfala under samma tidsperiod som drönarstudierna.
Momentet, som genomfördes för att samla information om snötäcket går
ut på att gräva en snowpit och mäta, observera och belasta snötäckets
olika lager. Först konstruerades en 2x2x1.2 stor grop med lodräta
väggar. Sedan noterades väderstreck för gropen, exakta koordinater för
gropen samt aktuell vindriktning och rådande nederbördsmängd per
timme. Därefter lokaliserades och märktes snötäckets olika lager ut.
Sedan mättes temperaturen för vardera lager ut, dock ej ytans temperatur, och samtliga lagers snökvalité granskades med lupp och noterades.
Sedan sågades en 0.3x0.3x1.2 provkub fram från den bakre väggen i
gropen. Efter detta placerades ett spadblad ovanpå provkuben och
belastades enligt en standardiserad modell där en lavintekniker slår på
spaden med ökande tryck efterhand för att se vid vilket tryck snötäcket
kollapsar. Sedan granskas snökvalitén i det kollapsade lagret återigen
med lupp. Sedan upprepades delmomentet med provkuben på en ny
plats i den bakre väggen. Efter detta belastas lagren vinkelrätt in mot
väggen med en konstant kraft men varierande belastad area för att se
vid vilket tryck lagret ger vika. Först belastas en knuten näve, sedan 4
fingrar, sedan ett finger och sist en penna. Det alternativ som resulterade i att lagret gav vika noterades. Efter detta uppmättes densiteten för
vardera lager med en densitetsmätare och detta noterades. Allt som
noterats under testet sammanställs och används som underlag när en
lavinprognos från aktuellt område ska konstrueras.
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