
Tom Andersen 

AUTOMATISK REGISTRERING AV SNØENS 

VANNEKVIVALENT VED RADIOAKTIV STRÅLING 

Delrapport nr. 1 (A-105) 

t i l 

Rådet for den kraftverkshydrologiske tjenesten 

Intern rapport nr. 3 

Norsk hydrologisk komité 

Prosjekt for snøhydrologi 

Oslo, januar 1980 



2 

SAMMKNDRAC; 

Rapporten er den første av tre fra prosjektet "Automatisk registrering av 

snøens vannekvivalent". Bakgrunnen for prosjektet er behovet for en 

vurdering av hvilke muligheter som føreligger for å anvende i Norge in

strumenter som er basert på snøens absorpsjon av radioaktiv stråling. 

Etter en gjennomgåelse av det teoretiske grunnlag for metoden, beskrives 

utviklingen av strålingsbaserte instrumenter fram til idag. For operativ 

bruk dominerer to instrumenter. Electricité de France har utviklet ett 

som produseres av Neyrtec, og etter systematiske forsøk har Idaho In

dustrial Instruments utviklet sin zig-zag gauge. Instrumentene er i 

operativ bruk i Frankrike, Italia, U.S.A. og Canada samt i et mindre an-

tall i en rekke land. 

De rapporterte undersøkelser er positive, Driftssikkerheten er avhengig 

av riktig valg av registrerings- eller data overføringsutstyr. Nøyaktig-

het og pålitelighet er tilfredsstillende. Under ustabile værforhold er 

strålingsinstrumentene bedre enn snøputer. Et strålingsbasert instrument 

for snømåling vil grovt regnet koste omkring det dobbelte av en snøpute-

stasjon. Instrumentene er godt egnet for tilknytning tii dataoverførings-

systemer og flere systemer i bruk. 

Det vil sannsynligvis ikke by på problemer å få godkjent bruk av instru

menter med en radioaktiv kilde for snømålinger i Norge, og det er grunn 

til å anta at det vil bli stilt forholdsvis små krav til inngjerding og 

skilting. Forutsetningen er at kilden er av samme størrelse som i de 

nevnte standardinstrumenter. 

Med den betydning snøen har i Norge, bør det skaffes til landet ett eller 

to instrumenter av denne type for utprøvning. En prøveperiode på to år 

vil gi de erfaringer som ikke direkte kan overføres fra andre land. 
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t. fNNLKDNINfi 

Forel iggende delrapport er nr.) i en serie fra prosjektet "Automatisk 

registrering av snøens vannekvivalent". Prosjektet gjennomføres av 

Norsk hydrologisk komités snøprosjekt med økonomisk støtte fra Rådet 

for den kraftverkshydrologiske tjenesten. Delrapport nr.2 skal beskrive 

et forsøk som foretas i vinter med å måle snøens vannekvivalent ved hjelp 

av naturlig stråling fra bakken, og den siste delrapporten vil omhandle 

nye typer snøputer som nylig er utviklet. 

1.1 Bakgrunnen for prosjektet 

Snømålinger har lange tradisjoner i Norge. De første malinger ble fore-

tatt allerede i 1924, og mnlingene har etterhvert fått stort omfang. Fram 

til i dag har de operative snømålingene bestått av registrering av snødybde 

og tetthet i utvalgte malepunkter. Arbeidet gjøres manuelt med utstyr som 

bringes med fra sted til sted. Slike malinger krever disponibelt mannskap, 

tilstrekkelig utstyr, transportmuligheter og relativt godt vær (Andersen, 

1972). 

De operative snømålinger i Norge har ikke vært koordine rt t men er planlagt 

og utført av den enkelte bruker. Det er derfor lite som har skjedd i ut

vikling av metoder og utstyr for slike malinger. 

De krav til manuelle snømålinger som er nevnt ovenfor, har ført til en 

økende interesse for instrumenter som kan registrere snøens vannekvivalent 

automatisk. Etter hvert som systemer for fjernoverføring av data blir ut

viklet og utbygget her i landet, merkes det også av den grunn et stigende 

behov for automatiske sensorer. Seiv om manuelle snømålinger fortsatt må 

utføres, vil det også for snødata bli behov for automatiske sensorer for 

både operativ og eksperimentell bruk. 

Rundt om i verden er det utviklet en rekke metoder for å bestemme snøens 

vannekvivalent automatisk, og metodene er utprøvet med sterkt vekslende 

resultat. Noen av metodene er interessante og vil kunne få betydning om 

noen år. Det tenkes her spesielt på metoder som er basert på bruk av 

mikrobølger, hvor det i dag foregår et intenst utviklingsarbeid (Hall et 

al., 1978). Imidlertid har to instrumenttyper allerede vist seg å være 
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pål i tel ige i bruk og gi t il f redsst i 1 lende resultater. Hen ene typen er 

de såkalte snøputer eller trykkputer, og den andre typen er instrumenter 

basert pa et snølags absorpsjon av radioaktiv stråling. 

Av slike sensorer er bare snøputer utprøvd i Norge. Siden den første ble 

installert i 1967 har i alt 6 snøputer blitt utprøvd eksperimentelt. De 

har vært plassert i hvert sitt felt ir.ad forskjellig høyde over havet, 

vegetasjon, værforhold etc. Av den grunn har også levetiden variert. F.r-

faringene som er høstet viser at snøputene ikke er like gode under alle 

forhold. Det vil derfor være ønskelig med et alternativ ti! snøputer, 

spesielt for felt og forhold der snøputene har vist seg ikke å være til

strekkelig nøyaktige eller pålitelige. 

Instrumenter basert på radioaktiv stråling har fått bred anvendelse innen 

en rekke fag, men er så vidt vites ikke forsøkt i Norge i forbindelse med 

snøundersøkelser. Det har derfor vært ønskelig at det ble foretatt en kart

legging av slike instrumenter og en vurdering av mulighetene for å benytte 

slike instrumenter i Norge. Disse instrumenter regnes i dag som det eneste 

realistiske r"^ernativ til snøputer. Vi bør også her i landet skaffe oss 

kjennskap til slike instrumenter og helst også lære dem å kjenne ved ut

prøving under våre forhold. Utvikling av systemer for fjernregistrering 

har skutt fart også her i landet. Det er derfor viktig å få klarlagt 

hvilke automatiske sensorer for registrering av snøens vannekvigalent som 

egner seg for norske forhold. 

1.2 Prosjektets oppgave 

På bakgrunn av behovet som forelå og som er skissert i forrige kapittel, 

tok Norsk hydrologisk komités sn.øprosjekt opp spørsmålet. Et prosjektfor

slag ble fremmet overfor Rådet for den kraftverkshydrologiske tjenesten 

med søknad om økonomisk støtte til utprøving av et instrument som er 

basert på absorpsjon av stråling fra kunstige radioaktive kilder. 

Rådet fant at innkjøp av et slikt instrument fra utlandet ikke var ønskelig 

på det nåværende tidspunkt. Årsakene var dels økonomiske og dels at det 

rådet en viss usikkerhet med hensyn til sikkerhetskrav fra myndighetene. 

Rådet ønsket imidlertid arbeidet igangsatt og bevilget midler til et pro

sjekt som ikke innebar innkjøp av et ferdig produsert instrument. 
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Prosjektet fikk en tredelt oppgave, og mandatet som ble gitt av Rådet kan 

kort beskrives slik: 

1. Karlegging av metodar og instrumenter som er basert på snøens 

absorpsjon av radioaktiv stråling. Utredning av hvilke mulig-

heter som foreligger for å benytte slike instrumenter i Norge, 

hvor også sikkerbetskrav fra myndighetene forsøkes belyst. 

2. Undersøke om instrumenter basert på bakkens radioaktive stråling 

eller lovlig forsterkning av denne, kan få anven-ielse i Norge. 

3. Innbente opplysninger om og vurdere nye typer snøputer som er 

utviklet i andre land i de senere år. 

Mandatets tre punkter vil som nevnt innledningsvis bli beskrevet i bver sin 

delrapport, fordi deloppgavene er vel avgrenset og de blir avsluttet til 

forskjellig tid. Foreliggende delrapport skal dekke mandatets første punkt 

og i tillegg innebolde teori og generelt bakgrunnstoff for hele prosjektet. 

Måling av snømagasin i store felt er foretatt her i landet ved hjelp av 

måling fra fly av bakkens naturlige gammastråling. Målingene har fore

gått siden 1970 og det er høstet verdifull erfaring med metoden. Seiv 

om grunnlaget og teorien er den samme for flymalinger og stasjonære mal

inger er metodene likevel så forskjellige at flymalinger av radioaktiv strå

ling holdes utenfor i denne rapporten. 
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L\ TKOKKTISK GRUNNLAG 

[Jen radioaktive stråling ble oppdaget i slutten av forrige århundre. Noe 

sencre hie det fastslått at strål ingen er av tre ulike former: alfa-

partikler, betapartikler og elektromagnetisk stråling (Reiser, 1963). 

Alfapartiklene, som er positivt ladede heliumkjerner, absorberes av et par 

centimeter med luft. Betapartiklene er elektroner med enhetsladning. 

Disse kommer noe lenger men blir absorbert etter omkring 1 meter i luft. 

Den elektromagnetiske strålingen eller gammastrålingen, kan passere et 

flere hundre meter tykc luftlag. Bare gammastrålingen bar tilstrekkelig 

energi til å trenge gjennom et snølag. 

2.1 Stråling og absorpsjon 

Gammastraling blir sendt ut fra en radioaktiv atomkjerne i diskrete kvanter 

av energi, såkalte fotoner, Hvert fotons energi E er bestemt av dets karak

teristiske bølelengde X ell-r frekvens v etter Plancks lov: 

he 
E = hv = T 

hvor h er Plancks konstant og c er lysets hastighet. Energien i strå

lingen males i elektronvolt, som er definert som 

1 eV - 1,6 • IO" 1?J 

Gammastrålene kan ha energi fra noen få KeV og opp til flere MeV, det vil 

si i følge Plancks lov bølgelengder mellom 10 _10m og 10~^^m. 

Aktiviteten i et kvantum radioaktivt materiale er antall nukleære trans-

formasjoner eller desintegrasjoner som finner sted i det nevnte kvantum 

pr. tidsenhet. For å få mer hensiktsmessige størrelser for de kjerner som 

er aktuelle, utnyttes enhetene curie, millicurie (mc) eller mikrocurie (yc). 

1 curie er definert som: 

1 curie =3,70 • 1 0 1 U desintegrasjoner pr. sekund 

Når gammastraling går gjennom et materiale foregår en absorpsjon av stråling 

ved tre prosesser: den foto-elektriske effekt, Compton-spredning og par-

dannelse. Fordi de fleste radioaktive materialer som er aktuelle i forbindelse 
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med snøundersøkelser, har relativt lave energinivåer og de absorberende 

stoffer har lave atomnummer, er det compton-effekten som er den domi-

nt'rcrulc absorpsjonsprosess. Ved denne prosess raduseres strål ingen ved 

at fotonet gir fra seg en del av sin energi til et elektron og fortsetter 

i an annen vinkel enn før reduksjonen. Se figur 1. 

H,0 c 
/ — - • DETECTOR 

SOURCE Ci). _^H20 ~. " ^ 

Figur 1. Absorpsjon av gammastråling har flere former. Stråle 1 når fram 

til detektoren etter kollisjon med tre vannmolekyler. Strålen 

avbøyes og taper energi. Stråle 2 absorberes i sin helhet. 

Stråle 3 passerer vannet uten reduksjon og blir registrert i detek

toren. Stråle 4 avbøyes av et vannmolekyl og når ikke fram til 

detektoren. 

Når gammastråling passerer gjennom et absorberende materiale, kan absorp

sjonen uttrykkes ved den enkle relasjonen: 

-kpd 

hvor I er strålingsintensiteten (fotouer pr. tidsenhet og arealenhet) etter 

å ha passert gjennom et materiale med tetthet p og tykkelse d. I 0 er den 

opprinnelige strålingsintensiteten. Størrelsen k kalles masseabsorpsjons-

koeffisienten og er konstant for et bestemt stoff uavhengig av stoffets 

tilstand, dvs. li:', for vann, is og snø. Uttrykket viser at gammastrålingens 

intensitet avtar eksponentielt med maPCwr. -" det absorberende materiale. 

Når vi betrakter snø kan denne massen-uttrykkes ved snøens vannekvivalent H, 



og vi får: 

I = I 0 e-kH 

og 

H =Tf (ln I 0 - ln I) 

Vi ser at vi har fått et uttrykk for snøens vannekvivalent som er uavhengig 

av snøens dybde, tetthet og innhold av fritt vann. 

Nar det skal lages en teoretisk beskrivelse av den naturlige strålingen 

fra bakken, betraktes kilden som en plan og uendelig plate. En slik kilde 

kan betraktes som en uendelig samling av punktkilder som ovenfor. Strå

lingen I i et punkt i høyde h over bakken fås ved integrasjon over hele 

platen: 

f e -kehx d x 

1 = To J 2 ° 2 ( k e h ) 

hvor I 0 er strålingen ved bakken og k e er absorpsjonskoeffisienten for luft 

for den energien som betraktes. Funksjonen er kjent som eksponential-

integralet av 2.orden og kan finnes i tabeller. Den betegnes ofte E 2 slik 

det er gjort ovenfor. 

Når bakken er dekket av et snølag med vannekvivalent H, blir absorpsjonen 

sammensatt av 2 analoge uttrykk: 

hvor k og k e som før er absorpsjonskoeffisienten for h.h.v. vann og luft. 

Den vanlige rutinen ved snømåling ved hjelp av bakkens naturlige radio

aktivitet er å måle strålingen I før snøen legger seg, den såkalte bar-

marksstrålingen og senere strålingen I s med snø på bakken. Ut fra det 

ovenstående fås følgende relasjon: 

I = E 2 (keh) 
Is E 2 (keh+kH) 

k e og k kan bestemmes eksperimentelt og høyden h til detektoren er kjent. 

Snøens vannekvivalent kan dermed bestemmes. Hvis h er stor, som ved fly-

målinger, vil luftens absorpsjonskoeffisient være avhengig av luftens 

tetthet. Det bør derfor i slike tilfeller korrigeres for temperatur og luft

trykk. 
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2.2 Strålekilder 

Alle radioaktive stoffer gjennomgår en naturlig nedbrytning, og radio

aktiviteten avtar eksponentielt med tiden. Stoffets halveringstid er et 

uttrykk for stoffets stabilitet og er tiden det tar før den opprinnelige 

aktiviteten er redusert til det halve. Halveringstiden varierer svært 

mye fra stoff til stoff. Uran-238 har halveringstid lik 4,5 • 10^ år, 

mens radon-222 , som også er viktig i forbindelse med snømålinger, har 

halveringstid lik 3,8 dager. 

En annen viktig størrelse er knyttet til det absorberende medium. Halv-

eringstykkelsen angir den tykkelse av et materiale som skal til for å re

dusere strålingen til det halve. Fra en beregning av Grodstein (1957) 

gjengis halveringstykkelsen for vann, luft ved 20°C og normalt lufttrykk 

og fjell med tetthet 2,35 g/cm^ for noen aktuelle energinivåer: 

Energi (MeV) Luft (m) Vann (cm) Fjell (cm) 

0,10 38,1 4,1 1,7 

1,0 90,6 9,8 4,6 

2,0 129,3 14,1 6,6 

3,0 161,1 17,5 8,1 

Som vi ser av tabellen må registrering av strålingen fra bakken foretas 

så nær bakken som mulig og bare stråling fra de øverste lag i bakken bidrar 

til denne naturlige gammastrål ingen. 

Overalt på jorda flur naturlig radioaktiv stråling. Alt fjell og alle løs-

avsetninger inneholder mineraler med større eller mindre radioaktivitet. 

De viktigste radioaktive stoffer i norske mineraler er: 

- Kalium-40 som er 0,012% av total kaliummengde 

- Uran-238 og dets datterprodukter (bl.a. radon) 

- Thorium-232 og dets datterprodukter 

Av disse er kalium den viktigste i de aller fleste bergarter. Adams (1959) 

og Kogan (1971) har målt følgende innhold av de tre stoffene: 
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K i 1 U i ppm Th i ppm 

0,7 1,0 4 ,0 

2,5 3,0 12 ,0 

2 ,2 3 ,7 12,0 

1,0 0 ,5 1.7 

li.-isal t 

Granitt 

Leirskifer 

Sandstein 

Tallene er middelverdier av en rekke prøver. Herk enhetene. 

Kalium sender ut stråling med energi 1,46 MeV og er lett å identifisere. 

Gammastrålingspektret fra de to andre stoff-seriene er svært komplisert. 

Som eksempel gjengis strålingsspektret for uran i figur 2. Vanligvis be-

nyttes fotoner med energi 1,76 MeV som mål for uraninnhold og energi 2,62 

MeV som mål for thoriuminnhold, fordi disse energier kan lett skilles fra 

de øvri^e gammanivåer i de to stoffers spektrum (Grasty, 1976). 

SI22 
2 i 

2 0 
ENEhGY IMeVI 

Figur 2. Spektrum av gammastråling med energi 

over 0,1 MeV utstrålt av Uran i like

vekt med stoffets datterprodukter (9). 

Av kunstige kiider kan mange ulike typer benyttes. I forsøk som er ut

ført med måling av sn* har det vært benyttet bl.a. cesium, radioaktiv 

sink og cobolt. Kildene har ulike karakteristiske egenskaper og valget 

av kilde bestemmes av snømengde, eksperimentets varighet, malestedets be

skyttelse og bakgrunnstrålingens størrelse. 
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For malinger over flere år i områder med snøforhold som i Norge, har cobolt 

-60 etterhvert vist seg mest anvendbar av flere grunner. Cobolt har halv

eringstid på 5,25 ."ir, og vil dermed være tilstrekkelig stabil gjennom 

en hel vinter og stabil nok for å vare i flere år. Den har høy spesifikk 

aktivitet og relativt høyt energinivå. En relativ liten kilde kan dermed 

trange gjennom tykke lag med vannholdig materiale. Kn kilde av styrke 

10 mc (millicurie) vil være tilstrekkelig for "00 cm snø. 

Den kunstige kiiden cobolt-60 har også et lett definerbart spektrum og 

sender ut stråling med energinivåer 1,17 MeV og 1,33 KeV. 

2.3 Detektorer 

Det er to detektor-typer som er i bruk. Se figur 3. Geiger-Muller røret er 

den eldste typen. I prinsippet er G.M.-røret et kammer med eiektroder i 

en gass. Gammastråling som absorberes i gassen ioniserer gassatomene, F.t 

elektrostatisk felt i kammeret fører til at de ioniserte gassatomene 

trekkes til elektrodene og det oppstår en elektrisk puls. Antall pulser 

kan telles og er et uttrykk for strålingens styrke. For å øke følsomheteii 

kan flere G.M.-rør koples sammen. 

Figur 3. Detektortyper. Skisse av Geiger-Muller rør til venstre (21) og 

prinsippskisse av scintillasjonsdetektor med krystall og foto

multiplikator til høyre (9). 



13 

Omkring 1950 ble det oppdaget at krystaller av bestemte typer som ble til

satt enkelte urenheter, sender ut lys, eller scintillerer når de blir ut-

satt for ioniserende stråling. Disse lysglimtene kan forsterkes og om-

gjøres til en elektrisk puls. Se figur 3. Slike detektorer er svært mye 

i bruk i dag og krystaller av natriumiodid aktivert med tal Hum er de 

mest vanlige. Fordelen ved disse er større følsomhet og proporsjonalitet 

mellom pulsen som males og energien i strålingen. 

Ved tidligere forsøk registrerte man bare det totale gammaspektrum. Det 

er også tilfelle ved en rekke av dagens undersøkelser. De fleste setter 

yttergrensene for det totale gammaspektrum vedO-C^MeV og 2,o MeV. For 

dotaljstudier og for lectere a kunne identifisere forstyrrende stråling 

kan pulsene fra forsterkeren sorteres i kanaler med forskjellig frekvens, 

og disse kan analyseres spesielt. Spektralbandene for de vanligste natur

lige mineralene er nevnt i kapittel 2.2. 

En ulempe ved scintillasjonsdetektoren er at den ikke tåler raske tempe-

raturskiftinger og er mindre robust enn G.M.-røret. 

2.4 Bakgrunnsstråling 

I tillegg til hovedkilden av stråling vil tre former for "uvedkommende" 

stråling kunne påvirke detektoren og forstyrre registreringene: 

1. Radioaktivitet i instrumentene. Dette er spesielt aktuelt ved 

flymålinger. Denne strålingen er konstant og kan korrigeres 

for. 

2. Kosmisk stråling fra verdensrommet. Strålingen er økende med 

hcSyden, men varierer lite på samme sted. Virkningen kan unn-

gås i en viss utstrekning ved å skjerme detektoren med bly. 

Noen har også forsøkt å måle denne strålingen separat ved hjelp 

av en oppadrettet detektor. 

3. Radioaktivitet i luften. Mest vanlig kilde er radongass, som er 

et datterprodukt av '.iran. I stille vær vil gassen bli liggende 

over bakken og forstyrre registreringene. Dette er den van-

skeligste bakgrunnsstrålingen fordi den kan være avhengig av vær-

forholdene. Effekten av radongassen kan males med spesielt utstyr. 
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Ved snømålinger med bruk av bakkens naturlige radioaktive stråling er strå

lingsnivået lavt og den variable bakgrunnsstrål ingen kan føre til feil og 

unøyaktigheter i malingene. Når kunstige stralekilder benyttes, forsøker 

man å dimensjonere kilden slik at strålingen seiv etter passering av snø

dekket er sterkt nok til å "overdøve" bakgrunnsstrålingen i tilstrekkelig 

grad. 



15 

i. TTDI.IGKRE FORSØK MED METODEN 

Siden slike metoder ikke er utprøvd, og det dessuten er svært lite kjenn

skap til dem i Norge, skal det gis en oversikt over de "historiske" for

søk som er gjennomført for å utvikle metoden. Videre gis en omtale av 

senere forsøk for å vise metodens utbredelse. 

3.1 Innledende forsøk 

R.W. Gerdel i U.S.A. regnes som pioneren på dette området. Han fant at 

absorpsjonskoeffisientens uavhengighet av det absorberende mediums fase 

kunne utnyttes ved snømålinger, og viste i et innendørs eksperiment at 

strålingen fra en 20 mcurie kilde av radioaktiv sink kunne trenge gjennom 

et 90 cm tykt vannlag. 

Figur 4. Oppstilling av instrumentet som ble brukt ved 

den første feltmåling av snøens vannekvivalent 

ved radioaktiv stråling (8). 
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Våren 1948 ble det utført et eksperiment for a prøve prinsippets anvende-

lighet i felt. I forskningsfeltet Central Sierra Snow Laboratory i 

California ble en sinkkilde av styrke 30 millicurie plassert under et 

100 cm tykt snødekke med 50% vanninnhold, dvs. ca. 500 mm vannekvivalent. 

Et Geiger-Muller rør og en bærbar omformer ble hengt opp i en bjelke og 

knyttet til et potensiometer og en registreringsenhet. Automatisk re

gistrering på papirdiagram foregikk i en uke og Gerdel rapporterer i i350 

at dette sannsynligvis var den første måling av snøsmelting i felt uten at 

snødekket ble forstyrret ved at det ble tatt snøprøver (Gerdel et al., 1950). 

Den følgende vinter 1948-49 ble det i det samme feltet s-Jtt opp et in

strument som er vist i figur 4. Etter gjennomgåelse av alle tilgjengelige 

radioaktive kilder falt valget på cobolt-60, vesentlig av grunner som er 

nevnt i tidligere kapitler. 2 enheter av kilden ble plassert i flukt med 

bakken i en blybeholder. Strålingen ble sterkt avskjermet og slapp ut i 

en liten spalt med så liten åpning at strålingen akkurat dekket G.M.-røret. 

Detektoren ble plassert 4,60 m over kilden på en tverrbjelke og ble nøyaktig 

stilt inn i forhold til kilden. Registreringsenheten ble koplet til en 

radiosender og dataene ble sendt til feltets hovedkvarter 1 mile unna, der 

de ble motatt på en vanlig radiomottaker. 

Figur 5. Sammenheng mellom stråling og snøens vannekviva

lent målt av Gerdel (8). En middel/erdi for 

kosmisk stråling er fratrukket de registrerte 

strålingsverdier. 
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Kalibrering av instrumentet ble oppnådd ved n måle strålingen gjennom u-

like snølug. Ytterpunkter som ikke ble dekket på denne måten ble fram-

skaffet ved måling av stråling gjennom forskjellige vanntykkelser i en 

tank som ble plassert mellom kilden op detektoren. Resultatet av kali-

breringsforsøket er vist på figur 5. For snølag av opp til 132 em's tykk-

else er absorpsjonen i samsvar med den eksponensielle likningen nevnt i 

kapittel 2.1. Den lineære absorpsjonskoeffisienten ble bestemt til 

0,151/inch som harmonerer godt med den teoretiske verdien. 

Et hovedproblem ved eksperimentet var stabiliteten i G.M.-røret og over-

føringen av dataene. Slike problemer er mindre aktuelle nå og beskrives 

ikke nærmere, 

3.2 Utvikling av måleopplegg 

Etter at Gerdel i 1950 hadde rapportert sine undersøkelser, tok flere for-

skere opp tråden og forsøkte å bearbeide metoden videre. Bare inntil 1964 

ble det publisert 20 rapporter om bruk av radioaktive kilder ved snømålinger. 

Undersøkelser var tatt opp i 7 land (Smith og Willén, 1964). 

>[ ° albratmexpenments 
$\* measurements cf the-

\snow-water-content 

200 

m 

Figur 6. Kalibreringskurve for instrumentet bygget opp av 

Martinec i 1955. Punktene på kurven er målt ved 

hjelp av vann i en tønne mellom detektor og 

strålekilde (19). 

file:///snow-water-content
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I Tsjekkoslovakia tok Martinec opp Oerdels lde og utførte forsøk med me

toden i årene 1955-57. Etter et innledende forsøk ble en stasjon bygget 

opp i et område 1410 m o.h. Kilden var 30 millicurie cobolt-60 plassert 

på bakken. Kalibrering ved hjelp av en tretønne med vann ga en kurve som 

er vist i figur 6. Absorpsjonskoeffisienten ble beregnet til 0,061/cm, 

som stemmer godt overens med Gerdels resultat. Instrumentet ble begravet 

av et stort snøfall og deformert. En nytt instrument ble bygget opp et 

annet sted (850 m o.h.) for den siste sesongen i forsøket (Martinec,1957). 

Kalibreringen ga samme absorpsjonskoeffisient. 

5 B so 30 ø so a m mmsv 
§ numberof pulses perBsec 

Figur 7. Forholdet mellom varighet av en måling og in

tensiteten av gammastråling for ulike krav 

til nøyaktighet, bestemt av Martinec (19). 

Martinec utførte malinger med små intervaller i serie for å undersøke 

fluktuasjonene i strålingen. Han fant at antall pulser i 10 sekunders 

perioder er normalfordelt omkring middelverdien. En statistisk analyse 

av materialet fra en rekke intervaller ga som resultat en formel for måle-

intervallets lengde som funksjon gammastrålingens intensitet for ulike 

verdier av målingens nøyaktighet. Formelen er gjengitt grafisk i dia

grammet på figur 7. 

Som et ledd i et større snøforskningsprogram ved Hokkaido Universitet i 

Japan, utførte Higashi og Itagaki i 1955-57 testforsøk med en gammamåler 

for snømålinger i Sapporo. Figur 8 viser en prinsippskisse av instrument-
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oppstillingen. Kilden er hengt opp over snølaget og detektoren er plass

ert i bakken. Det elektriske målesignal fra detektoren ble omformet ril 

et morsesignal som ble sendt via radio til mottakerstasjonen. 

-i 
*m. 

Mttra'O'ogicsi Codt f ( f l 
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Figur 8. Oppstilling av instrumentet som ble benyttet i Japan for å måle 

snøens vannekvivalent i snølaget (16). 

Grunnen til denne omvendte plasseringen av kilde og detektor var at detek

toren og det elektroniske utstyret ved denne oppstillingen ville holde en 

mer stabil temperatur, og temperatureffekten i G.M.-røret blir eliminert. 

Videre vil kosmisk stråling og stråling fra radioaktivt nedfall bli ab

sorbert i snølaget og dermed ikke i samme grad forstyrre registreringen i 

detektoren. Signalet i morsekode ble funnet å være mye sikrere mot støy 

og andre radioforstyrrtlser ved overføring av data enn andre overførings

former (Higashi, 1957). 

Som kilde fale benyttet tre cobolt-60 enheter med styrke 10 mc. Registrer

ing ble foretatt to ganger pr. dag og energien ble skaffet fra batterier. 

For et halvt års drift trengtes batterier med vekt 60 kg. 

I U.S.A. ble det også gjort en serie med forsøk. Ved Universitetet i Idaho 

gjorde Duncan og Warnick (1963) forsøk med opphengt kilde av cesium og 

detektoren nedgravd i bakken i årene 1961-62. Seiv om det bare var 30 cm 
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masse over detektoren, medførte jordfuktigheten at feilen i målingene ble 

større enn tidligere. De forsøkte også å benytte scintillasjonskrystaller 

som detektor. For slike detektorer er plassering i eller på bakken en 

meget stor fordel av hensyn til temperaturstabiliteten i detektoren. De 

eksperiementerte med teknikken for kalibrering av instrumentet og fant at 

blyplater kunne erstatte ulike vanntykkelser mellom detektor og kilde. 

The US Army Corps of Engineers hadde flere forsøk i gang og forsøkte å 

standardisere et målesystem. De benyttet en sterk kilde på 80 railli-

curie cobolt-60, og regnet at instrumentet skulle gi tilfredsstillende re-

gistreringer av et snølag med vannekvivalent på 1300 mm. Som detektor ble 

benyttet en natriumkrystall. Instrumentene ble drevet med strøm fra 

batterier og ble plassert i høyder opp til 2 500 m o.h. Eti del problemer 

oppstod, spesielt med dataoverføringssystemet, og instrumentoppstillingen 

ble senere endret (Robinson, 1960). 

Instrumenter med kilde og detektor plassert på hver sin side av snølaget, 

vil som ved vanlige snøtakseringer bare gi den gjennomsnittlige vannekviva

lent i snølaget. Ofte er kjennskap til forholdene i snølaget nødvendig. 

Flere forskere forsøkte å benytte instrumenter for måling av jordfuktighet 

for å bestemme tetthetsprofiler i snølag (Gay, 1962). Resultatene var 

ikke tilfredsstillende, spesielt fordi målemetoden hadde for liten opp-

løsning og var ikke brukbar nær snøens overflate. 

I årene 1961-76 utviklet Smith, Willen og Owens ved California Cooperative 

Snow Research Project et instrument som med stor nøyaktighet måler tett-

hetsprofilet i et snølag. Instrumentet består av to parallelle rør som 

står vertikalt i snøen. Se figur 9. Ned i rørene senkes 2 stenger som 

er forbundet øverst slik at de alltid beveger seg samtidig. På den ene 

stangen sitter en radioaktiv kilde cesium-137 av styrke 5 mc og på den 

andre stangen en scintillasjonsdetektor med en natriumkrystall. I til

legg trengs en del utstyr for forsterking av signaler, registreringsenhet 

o.l. Men likevel er instrumentet gjort bærbart slik at undersøkelser kan 

foretas hvor man ønsker. Temperaturområdet hvor utstyret er virksomt er 

oppgitt til -23°C til 60°C, men den siste temperaturgrensen er vel ikke 

særlig aktuell ved snømålinger. 

Instrumentet måler snøens tetthet med en nøyaktighet på 1,2 prosent. D» t 

kan måle for hver 1,3 cm i en vertikal, og kan dermed benyttes helt op- til 
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Figur 9. Skisse av det første instrument med bevegelig 

strålekilde og detektor. Instrumentet på 

figuren er fast montert, men det ble laRtc 

av enklere utgave som kunne transporteres 

fra mål< sted til målested (24). 

Log gommafcounrs/minuttxio3) 
i l so loo aoo 

Profile dflniitylg/cc) 

Figur 10. Tetthetsprofil av et snø

dekke bestemt av instrumentet 

på figur 9. Den radioaktive 

strålen går horisontalt og 

gir mulighet for måling av 

snøens tetthet med stor 

nøyaktighet. 
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snøoverflaten (Smith et al. 1965). Figur 10 viser et totthetsprofi 1 målt 

april 1965. Med denne nøyaktighet vil en i tillegg til nøyaktig bestem

ma Is u av tettheten også kunne påvise islinser og skare 1 aj». FritL vann 

elter regn pa snø ble også påvist ved forsøkene. Ved at de tn vertikale 

rørene settes et stykke ned i bakken vil en kunne følge variasjoner i jord-

fuktigheten i det øverste jordlag og dermed smeltning fra snølaget i smelte-

perioder. Et meget viktig trekk ved instrumentet er at snøens struktur 

kan følges gjennom en vinter i nøyaktig det samme profilet, fordi det ikke 

tas prøver, graves sjakter e.l. 

I Sovjetsamveldet har metoden vært i bruk i en rekke år etter forsøk i 

prøvefeltet Valdai i ]957. Det fins få rapporter hvor selve metoden be

skrives spesielt. Imidlertid refereres ofte undersøkelser av andre snø

forhold der målemetoden for snøens vannekvivalent har vært en radioaktiv 

metode. Russerne var de første til å ta i bruk flymålinger av bakkens 

naturlige stråling ved snømålinger. I en rapport er det beskrevet et 

bærbart instrument for snømålinger hvor strålekilde og detektor kan mon-

teres på en stang. Instrumentet kan benyttes ved snøtakseringer og det 

oppgis at nøyaktigheten er 3-5 7, ved snødybder på 3 m (U.S. Army S.I.P.R.K., 

1961). 

Det vil føre for langt å beskrive alle forsøk som er gjort, men de som 

til nå er nevnt representerer de ulike typer av instrumenter som er ut

viklet og som har fått bredere anvendelse. 

Den mest populære kildcnsomer benyttet av forskerne er cobolt-60 og styr

ken har for de flestes vedkommende ligget mellom 20 mc og 80 mc. 

En del av forsøkene nar konsentrert seg om utvikling av et mer hensikts

messig Geiger-Muller rør, men disse beskrives ikke nærmere her. Full 

nytte av automatiske sensorer oppnås ikke før dataene kan bli overført på 

en sikker måte. Dette har derfor vært et hovedpunkt i flere av forsøkene. 

Fjernoverføringen betraktes ikke som en del av denne vurderingen og er der

for ikke tatt med i beskrivelsen. 

Avstanden mellom kilden og detektoren har selvsagt vært avhengig av snø-

dybden på stasjonen, men nar i de fleste forsøkene ligget mellom 3,0 m 

og 4,5 m. Flere har opplevd at hele instrumentet •»»• snødd ned. Noen har 

også erfart hvilke krefter konstruksjoner i snø kan bli utsatt for og har 
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fått sine oppstillinger deformert og ubrukbar for videre malinger. 

Kalibreringen har vært et viktig punkt ved de fleste forsøkene. De fleste 

har benyttet vann i tanker eller snø med kjent vanninnhold. Men også bly-

plater og svømmebassenger er benyttet. Noen har stilt spørsmålstegn ved 

absorpsjonskoeffisientens uavhengighet av om det er vann, is eller snø 

som absorberer, men nøyaktige malinger har bekreftet det opprinneiige prin

sipp om at det er massen av absorpsjonsmaterialet som er avgjørende. 

3.3 Bruk av bakkens naturlige radioaktivitet. 

Som nevnte i kapittel 2 fins radioaktive isotoper i alle mineraler. Der 

det ikke er for mye fuktighet eller vann på overflaten (myrer eller sjøer) 

vil det alltid være et radioaktivt strålefelt. Denne s':rålingen er meget 

stabil, men er naturligvis svakere enn strålingen fra en kunstig kilde. 

Noen undersøkelser er gjort for å vurdere om bakkens naturlige stråling er 

egnet for stasjonære snømålinger. Snømålinger fra fly og helikopter ved 

hjelp av bakkens gammastråling holdes her utenfor. 

Fordelene ved denne metoden er flere. Kilden er spredt over et stort om

råde og antas å være mer representativ enn en kunstig kilde som er svært 

liten. Det er ingen restriksjoner bundet til bruk av naturlige kilder, og 

kilden er stabil i overskuelig framtid. 

Ulempene er også mange. Kilden er svak og krever nøyaktig og følsomt ut

styr. Kildens styrke setter en grense for hvor mye snø som kan males. 

Omfattende forsøk med metoden ble utført at National Weather Bureau i U.S.A. 

i årene 1970-73. En scintillasjonsdetektor av natriumiodid ble benyttet 

og dataene ble registrert på forsøksstedet. Figur 11 viser et diagram med 

måleresultater fra 3 perioder a 3 dager, rapportert av Bissel og Peck (1974). 

De målte strålingsverdier ble kontrollert ved hjelp av direkte snømålinger 

av snødybde og tetthet omkring målestedet. 

Et forsøk ble gjort på å måle den kosmiske bakgrunnsstrålingen separat ved 

hjelp av en skjennet detektor rettet oppover. Resultatet viste at den 

forbedring av nøyaktigheten som en separasjon av den kosmiske strålingen 

innebar var uvesentlig, fordi andre kilder til feil i resultatene var mer 

dominerende. 
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Figur 11. Registrering av bakkens naturlige stråling fra bar

mark og gjennom et snølag med vannekvivalent h.h.v. 

102 mm og 211 mm, ved hjelo av en følsom scintilla-

sjonsdetektor (4). 

Figuren illustrerer flere av problemene som dukket opp. Den daglige vari

asjon i stråling ble funnet å være forarsaket av radongassen som siver ut 

av jorda og dens datterprodukter bly-214 og vismut-2lA. Ved rolige atmos

færiske forhold vil disse stoffene samle seg over snølaget og gi ekstra 

stråling. Videre ble det registrert høye strålingsverdier etter nedbør. 

Dette ble forklart ved at radioaktive partikler blir avsatt på snøen ved 

nedbør. Effekten varer i tre til fire timer etter nedbør. Disse feilkildene 
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vil det være vanskelig å unngå uten ved supplerende malinger. Hoved-

problen.et var imidlertid variasjonen i den naturlige stråling som skyldes 

endringer i bakkens vanninnhold. En økning av fuktigheten i bakken medfører 

en reduksjon av strålingen. Denne reduksjonen kan oe cå bety snøfall og 

økning av snøens vannekvivalent og resultatene kan r., iltolkes. En rekke 

andre sider ved dette måleopplegget ble også undersøkt i forsøket. 

Konklusjonen på forsøket var at med det foreliggende utstyr kan snøens 

vannekvivalent males med ockring fem prosents nøyaktighet i perioder uten 

nedbør og store variasjoner i jordas fuktighet. En øvre grense for ut

styrets anvendlighet ble satt til 400 mm vannekvivalent. 

Muligheter for å forbedre resultatet er til stede. Utvikling av detektorer 

har gått meget fort og de er vesentlig bedre i dag. Videre vil det være 

mulig å forsterke den naturlige strålingen ved hjelp av radioaktive mineraler 

som legges på bakken under detektoren. 
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4. STANDARDISERTE INSTRUMENTER 

Etter en rekke år med testing av metoden er det i flere land konkludert 

med at metoden med bruk av radioaktiv stråling er en meget god metode 

for automatisk registrering av snøens vannekvivalent. Rasjonell operativ 

bruk av metoden har krevd at instrumentene standardiseres. Dette er gjort 

i Frankrike, Italia, Canada og U.S.A., hvor produksjonen av instrumentene 

er overlatt private firma etter avsluttet testperiode. 

De instrumenter som er i salg og som kan være aktuelle ved eventuell bruk 

i Norge skal presenteres. Det kan være mulig at det lages slike instru

menter av mindre flrmaer eller i land utenom Europa og Amerika, uten at 

det har lykkes å få informasjon om det. Slike instrumenter vil sannsynlig

vis være lite aktuelle for bruk i Norge. Det vil også bli gitt en kort 

vurdering av mulighetene for å bygge opp slike instrumenter i Norge. 

4.1 Vertikal radioaktiv strålingsmåler (Le nivométre radioaktif vertical 

fixe) 

Instrumentet er utviklet av Electricite de France. Forsøkene startet i 

1963 i Alpene i et forsøksfelt nær Grenoble 2 540 m o.h. Instrumentet er 

utviklet for å måle snøens vannekvivalent opp til 4 meter med vannekviva

lent opp til 1 200 mm (Ruillot og Vuillot, 1968). 

På figur 12 er vist en skisse av instrumentet. To 4 m lange stolper i en 

avstand av 4 m er forbundet øverst med en bærebjelke. Midt på bærebjelken 

sitter en radioaktiv kilde i en beskyttelseskappe. Kappen er apen i 

bunnen slik at radioaktiv avskjermet stråling sendes mot bakken. Detek

toren er plassert i bakkenivå og øvrig utstyr som telleverk, klokke, radio

sender og batterier er plassert i en boks nedgravet i bakken. Utstyret 

er gravet ned for å oppnå stabil temperatur og minst mulig nedkjøling. 

Kilden er av cesium-137. Styrken er 100 mc og må betraktes som svært sterk. 

Detektoren består av 2 Geiger-Muller rør som er plassert over hverandre. 

Den første benyttes for vannekvivalenter opp til 600 mm, den andre ved 

høyere vannekvivalenter. Skifting av G.M.-rør går automatisk. Tiden som 

brukes på hver måling varierer mellom 20 sekunder og 20 minutter, avhengig 
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av snømengdea. Utstyret måler tiden det tar for å registrere 10 000 pulser 

og denne framgangsmåte gir en nøyaktighet på 1 prosent. 

Batteriene veier 17 kg og er beregnet å gi tilstrekkelig strøm for 1000 

målingar av lengde 10 minutter til faste tider. 

Med en slik plassering av kilde og detektor er det bare den gjennomsnitt-

ligte vannekvivalent i snølaget som males, som ved en snøpute. EDF har 

nå et prosjekt hvor de vil supplere instrumentet med en ultralyd-sonde for 

også å måle snødybden. 

Signalene eller dataene er overført via radio til nærliggende byer opp til 

150 km fra målestedet. 

ANTENNE 71.2 MHI 

COAXIAL D'ANTENNE- • 

SOURCE RADIOACTIVE DANS 
SON CONTAINER EN PLOMB ((6 30 C 

Å 
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Figur 12. Prinsippskisse av et instrument utviklet av Electricite de 

France med fast montert detektor og strålekilde. Detektoren 

er plassert i bakken og gammakilden over snølaget (18). 

Instrumenter av denne typen plassert i høyfjell snødde ned flere vintre. 

En økning av kapasiteten til instrumentet til 6 m snødybde og 2000 mm vann-

ekvivalent ble satt som krav til bruk i høyere deler av Alpene. Dette ville 
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kreve en uakseptabel sterk kilde. Instrumentet benyttes derfor nå i en 

modifisert versjon i områder mellom 800 og 1200 m, og hvor det er middels 

snømengder. Fo- registrering av store snømengder er det utviklet et nytt 

instrument som beskrives i neste kapittel. 

4.2 Horisontal bevegeligstrålingsmåler (Le nivometre horizontal) 

Dette er instrumentet som det i dag satses på i Frankrike og Italia for 

automatiske snømålinger. Instrumentet er utviklet av Electricite de France 

(RDF). Produksjon og salg er overtatt av firmaet Neyrtec, Utviklingen 

startet i Chamonix i 1965 og har pågått fram til i dag. Forutsetningen 

var å lage et robust instrument for store snødybder til bruk i høyfjell. 

Instrumentet EDF er kommet fram til og som er standardisert til bruk i 

kraftverksfelt i høyfjellet, ser ut som vist på figur 13. 

Hautaui du i» ' t iqu» 6 m 

E l ~"°-<""" JT-~:1 F l 0«».-r...r. 
LOfntittga • ! uro- , . , , , 
V»mn* | p , _ _ j Q " | "i"'? 'Tt~m"ou:m 

Figur 13. Standard instrument for automatisk registrering av snøens vann-

ekvivalent i Frankrike og Italia. Under måling beveger kilde og detek

tor seg parallelt i hvert sitt rør fra bakken til 10 cm over snølaget 

og tilbake. 
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Det består av 2 loddrette rør på 5 m som står 60 cm fra hverandre. De nye 

utgåver har et ekstra rør for å øke stabiliteten. I det ene røret ei kilden 

pLassert og i det andre detektoren, Kilde og detektor er plassert i samme 

horisontalplan og er opphengt på en slik måte at de kan beveges parallelt 

opp og ned i rørene ved hjelp av en elektromotor. Rørene var tidligere 

laget av polyester, men nå brukes aluminiumsrør. Instrumentene lages i 

standard lengde på 5 m (Neyrpic 1974), Leverandøren har opplyst at kortere 

instrumenter kan lages på bestilling, men dette vil ikke innebære noen 

særlig reduksjon av prisen. 

Kilden er av cesium-137 med en strålestyrke som varierer mellom 10 mc og 

30 mc. Detektoren består av 3 G.M.-rør i de nye modellene. 

Når det ikke foretas måling ligger både kilde og detektor i bunnen av rør

ene, dvs. 20 cm under overflaten. Strålekilden er dermed sterkt skjermet. 

Under måling beveger kilde og detektor seg parallelt og samtidig helt til 

snøoverflaten er nådd. Målingen avbrytes så snart kilden er over snølaget, 

og kilde og detektor returnerer til bunnen av rørene. 

Ved at det er en horisontal absorpsjon som males, gir dette instrumentet 

snøens midlere tetthet i hvert lag av 10 em's tykkelse. Videre males 

snødybden i enheter av 10 cm. Den virkelige snødybden avviker fra den 

registrerte verdien med fra 0 til -10 cm. Muligens vil instrumenter 

kunne leveres med 5 em's intervaller. Den eneste begrensning i snømengde 

som kan males er høyden av stolpene. 

Som ved det første instrumentet er tiden for hver måling bestemt av snøens 

tetthet. Uten snø tar målingen 5 sekunder, 6 sekunder er nødvenig i snø med 

tetthet 0,1 og 20 sekunder i snø med tetthet 0,50. 

Instrumentet er konstruert for å klare seg uten tilsyn i ett år. Batt-

erier må skiftes hvert år, men hvis solceller eller vindgeneratorer be-

nyttes kan batteriet vare i flere år. 

Electricite de France har i dag 18 slike instrumenter i drift og har plan

lagt utbygging til 30 stykker i 1982 i Alpene og Pyreneene og omkring 

10 stykker i Jurafjellene og i de sentrale fjellområder (Guillot, 1979). 

Fabrikken har opplyst gjennom firmaets norske agent at det er ialt 40 

slike instrumenter i drift idag og 17 stykker er bestilt og i produksjon. 
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Di.taoverføringer har til nå foregått via radio. EDF utprøver nå for 10 

av instrumentene et system for dataoverføring via satellitten ARGOS. 

Det er vanskelig å oppgi eksakt pris på dette stadium. Prisen for in

strumentet slik det brukes i Frankrike vil være omkring 100 000 kroner. 

I tillegg kommer en registreringsenhet eller tilknytning et fjernover-

føringssystem. Leverandørens norske agent opplyser at det vil bli gitt 

prisreduksjon for utprøving av slike instrumenter i Worge og antyder en 

pris på omkring 70 000 kroner. 

4.3 RSG (Radio Snow Gauge) Idaho Industrial Instruments. (Kalles gjerne 

Zig-Zag gages) 

Dette instrumentet er basert på en rekke testforsøk i vestlige del av U.S.A., 

hvorav noen er referert tidligere. 

Figur 14 viser en skisse av instrumentet. Prinsippet her er en modulopp-

bygging som gjør at instrumentet kan skreddersys for de aktuelle snøfor

hold. Modulen har høyde 2 m. Instrumentet leveres derfor med høyde 2,4,6 

og 8 meter (Idaho Industrial Instruments, 1978). 

Ferdig oppsatt består instrumentet av 2 vertikale rør 1 m fra hverandre. 

En eller flere radioaktive kilder er plassert slik at det i hvert høyde-

nivå på 1 i går radioaktiv stråling diagonalt til det andre røret. Strå-

lingen er sterkt avskjermet. På grunn av kort avstand mellom kilde og 

detektor benyttes en kilde på 10 mcurie av stoffet cobolt-60. Inne i 

røret går en upåvirket stråle som gjør instrumentet selvkalibrerende. Ved 

denne oppbygging kan den midlere tetthet for hvert Im's lag registreres. 

Imidlertid beregnes den gjennomsnittlige vannekvivalent i hele snølaget ved 

hjelp av en elektronisk enhet som hører til instrumentet. Nøyaktigheten 

oppgis til bedre enn 1 prosent. Videre er instrumentet konstruert for å 

operere i temperaturer mellom -40 og +50°C. 

Systemet er svært fleksibelt og det gis tilbud om en rekke tilleggskompo-

nenter og spesielle løsninger. F.eks. kan en enhet som måler jordas vann-

innhold i de øverste 40 cm enkelt knyttes til instrumentet. 

Instrumentet har ingen bevegelige deler og et minimum av vedlikehold er 

nødvendig. Energikilden er batterier, og solpaneler leveres som ekstra-
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utstyr tilpasset instrumentet. 

Det er ikke mulig å si hvor mange av disse instrumenter som er i bruk. 

Imidlertid er det disse som nå brukes i U.S.A. når strålingsraålere skal 

benyttes i operativ tjeneste. Soil Conservation Service som har ansvaret 

for de fleste operative snømålinger i U.S.A., har siden 1975 tatt i bruk 

25 av disse instrumentene. 

RADIOACTIVE SOURCE 

REFERENCE RADIATION I 

Figur 14. Idaho Industrial Instrument's RSG - Radio Snow gauge. Instru

mentet er bygget i et modulsystem som kan tilpasses maksimal snø-

dybde på målestedet. Instrumentet har flere kilder og flere detektorer 

som er fast montert. 
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Et instrument av denne typen er under utprøving i Sveits. En nøyaktig 

pris er vanskelig å gi, fordi systemet er basert på en rekke komponenter 

som skal kombineres. Et instrument på 4 meter vil koste omkring 7000 

dollar. 

Leverandører av hydrologiske instrumenter antar at prisen for instrumentet 

levert i Norge vil være omkring 70 000 kroner. I tillegg kommi r registrerings-

enhet, solpanel, radiosender og eventuelle andre tilleggskomponenter. 

4.4 Profiling snow gages 

Idaho Industrial Instruments lager også et instrument som arbeidet etter 

det samme prinsipp som den franske måleren: kilde og detektor heves og 

senkes i to parallelle rør. Forskjellen er her at instrumentet kan gjøres 

transportabelt for snøundersøkelser mange steder med samme instrument. 

Instrumentet er konstruert på omtrent samme måte som det franske med be-

vegelig kilde og detektor, men konstruksjonen er noe enklere og ikke så 

kraftig. Detektoren er en scintillasjonsdetektor og kilden en liten (mc) 

cesiumkilde. 

Dette instrumentet egner seg best til kontrollerte studier og er ikke ro

bust nok til plassering i fjellområder. Det beskrives derfor ikke nærmere. 

4.5 Snømåler med naturlig strålekilde. (LSG Snow Gage) 

Idaho Industrial Instruments har også et instrument som kalles LSG, vist på 

figur 15. 

Instrumentet benytter ikke en kunstig radioaktiv kilde, men en ring av 

tynne betongblokker. I blokkene er innstøpt steiner av euxenitt, et radio

aktivt mineral som det også fins en del av i Norge. Halveringstiden for 

euxenitt er en million år. Kildens styrke vil derfor alltid være stabil 

(Nuclear Hydrology Equipment, 1978). 

Instrumentet er beregnet for små snødybder og det kan anslås at 2,0 m 

er den maksimale snødybde. Elektronikk og detektor er som den forrige 

måleren som er beskrevet. 
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Siden instrumentet ikke inneholder en kunstig radioaktiv kilde, er det 

unntatt fra restriksjoner fra myndighetene. Dette er naturligvis en 

fordel i bebodde områder. 

En utprøving av dette prinsippet i Norge er satt i gang i høst. På skred-

stasjonei> i Stryn er let lagt et gulv av betongplater på bakken under en 

r.cintillasjonsdetektor. Platene er støpt av et naturlig radioaktivt mine

ral fra Telemark. 

Figur 15. Instrument som benyttes i U.S.A. for å måle snøens vannekviva-

lent ved naturlig gammastråling. Strålingen fra bakken er forsterket 

med stråling fra en ring av blokker støpt av et radioaktivt mineral. 

Detektoren sitter i toppen av røret. 

4.6 Norske konstruksjoner 

Det har vært ønskelig å vurdere om det istedenfor å kjøpe utenlandske 

instrumenter kan lages slike i Norge. En foreløpig vurdering er fore-

tatt. 

Kilder av alle aktuelle typer og størrelser kan leveres i Norge av In

stitutt for atomenergi. 

Innenfor alle deler av problematikken rundt slike instrumenter fins det i 
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Norge tilstrekkelig ekspertise. I tillegg til Institutt for atomenergi 

fins det flere leverandører og konsulentfirma som har eller kan skaffe 

nødvendig utstyr og som kan forestå konstruksjon, montering og vedlike-

hold. 

Det fins ikke liknende instrumenter i Norge i dag som kan benyttes ved 

slike malinger. Et instrument for snømålinger må kottstrueres på basis av 

ferdige standardkomponenter. En vil dermed måtte kjøpe mer enn systemet 

krever og enhetene kan være uhensiktsmessige. Skreddersydde enheter kan 

utvikles, men av hensyn til prisen er dette bare aktuelt hvis flere in

strumenter bestilles samtidig. Et avgjørende punkt er valg av detektor-

type. De nye scintillasjonsdetektorene er overlegne i følsomhet, men 

trenger mer strøm og bør ikke utsettes for store temperaturendringer. 

G.M.-røret krever enklere elektronisk utstyr og er mer robust. I de instru

menter som er laget for operativ bruk i utlandet, benyttes bare G.M.-rør 

i detektoren. Det er noe usikkerhet blant dem som arbeider med slikt ut

styr i Norge om hvilken detektortype som bør brukes, dvs. om det er mulig 

å benytte scintillasjonsdetektorer. Instrumenter med detektor av G.M.-rør 

vil bli enkle og billige å konstruere. 

Den største leverandøren av "radioaktive" instrumenter i Norge, sier at med 

de priser som er oppgitt for de utenlandske målerne er det lite sannsynlig 

at en hjemmelaget konstruksjon kan bli billigere seiv basert på standard

komponenter. Muligens kan heller ikke alle standardkomponenter benyttes 

hvis instrumentet skal garanteres til temperaturer ned mot -25°C. 

I første omgang vil det i Norge eventuelt bare være aktuelt å utprøve ett 

eller to instrumenter av denne typen. For at en eventuell utprøving skal 

kunne konsentreres om hydrologiske, sikkerhetsmessige og operative spørsmål 

og ikke konstruksjon og elektronikk, er det ønskelig at en i denne omgang 

baserer seg på et instrument innkjøpt fra utlandet som er teknisk gjennom-

prøvet. 
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5. OPERATIVE ERFARINGER 

Snømålinger med radioaktiv stråling har vært under uttesting og i bruk i 

over 20 år. Den første perioden med testforsøk ga mest informasjon om 

utvikling av målemetoden og problemer med overføring av data. Forsøkene 

pågikk ofte bare i ett til tre år og ble utført på forsøksstasjoner under 

kontrollerte forhold. Det meste av erfaringsmaterialet må derfor hentes 

fra de seneste år med slike instrumenter i bruk for praktiske formål. 

Seiv om mye informasjon forelig^er er det vanskelig å trekke klare kon-

klusjoner om metodens anvendelighet i Norge. For det første betraktes 

metoden (i det minste i U.S.A.) ennå som under utvikling. For det andre 

fins det ikke erfaringsmateriale som direkte kan sammeliknes med norske 

forhold. Ingen instrumenter er plassert så langt mot nord og de klimatiske 

forhold er forskjellige. Imidlertid er det gjort forsøk på å trekke ut in-

formasjoner sem har betydning ved vurdering av eventuelle forsøk med slike 

instrumenter i Norge. 

5.1 Konstruksjon og driftssikkerhet 

Krav til styrke i stativ og bærestolper samt behovet for skikkelig fundament

ering har vært undervurdert. Flere testforsøk endte med at utstyret ble 

deformert av snø. Oppstillingen med strålekilde på stativ og detektor på 

bakken eller omvendt, er svært følsom for små forskyvninger av stativet 

når strålekilden er avskjermet og den radioaktive strålen er kollimert. 

Den franske standardmåleren har en kraftig konstruksjon, og de siste års 

utgåver er forsynt med et ekstra vertikal rør for å øke stabiliteten. 

Instrumentet er i bruk i opp til 2 500 m o.h. Den amerikanske måleren er 

noe spinklere, men er konstruert for å tåle belastningen av vind av styrke 

opp til 45 m/s og det vil si orkan (orkan fra 33 m/s). 

En samlet oversikt over driftstid og utkoplinger på grunn av feil fore-

ligger ikke. Rapporter viser imidlertid at det forekommer svikt i re-

gistreringene. I de aller fleste tilfeller hvor svikt er rapportert ligger 

årsaken i tilleggsutstyr eller ved at det er utvist for liten nøyaktighet 

under montering. Energibehovet er undervurdert og solpanelers kapasitet 

er feilberegnet, radiosendere har sviktet og det har forekommet lekkasjer i 

koplinger. Det har vært lite svikt i selve instrumentene. Den amerikanske 

måleren har ingen bevegelige deler og kan operere ned til -45°C. En kjenner 
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ikke til om det har vært spesielle problemer med løfteanordningen for 

strålekilde og detektor i den franske måleren. 

Ved plassering av slikt utstyr på feltstasjoner med annet tilsvarende ut

styr, må en sørge for tilstrekkelig avstand eller avskjerming slik at det 

ikke oppstår interferens mellom instrumenter (crosstalk). Gammakilden i 

nedbørmålere har påvirket registreringen i den radioaktive snømåleren 

enkelte steder i U.S.A. Videre er det observert at plutselig økning i den 

kosmiske stråling har forstyrret registreringene. Virkningen av dette 

varierer fra sted til sted, men er oppgitt av leverandøren til å inntreffe 

1 av 20 dager i U.S.A. 

Seiv om instrumentet fungerer tilfredsstillende vil det være nødvendig 

med en kontroll en gang pr. år. Måling av radioaktiv strålingsnivå må 

foretas og batterier må skiftes. Ved instrumentoppstillinger med åpne 

radioaktive kilder eller relativt sterke kilder, er det ikke usannsynlig at 

myndighetene vil kreve at kildene blir beskyttet av blybeholdere eller bly-

lokk i den snøfrie del av året. 

5.2 Kapasitet 

Hvis det benyttes en radioaktiv kilde og en detektor i en vertikal opp

stilling, vil måling av store snømengder kreve store kilder. For vannver-

dier over 1200 mm vil kalibreringen kunne bli flertydig og usikker. Hvis 

det skal lages et instrument etter dette prinsipp som egner seg for snø-

forholdene i Norge, vil det sannsynligvis bli behov for en kilde som ikke 

vil bli godkjent av strålingsmyndighetene hvis andre løsninger kan lages. 

Størrelsen på kilden er også avhengig av detektortypen. Hvis det vil vise 

seg mulig å benytte scintillasjonsdetektorer i operativ drift, vil styrken 

på strålingskilden kunne reduseres uten at resultatet blir dårligere. 

Dette er under utprøving i et eget forsøk, der kilden er naturlig gamma-

stråling. 

For både den amerikanske og den franske standardmaleren er det i prinsippet 

ingen begrensning. Strålekildens styrke er uavhengig av snødybden. Imid-

lertid er det den forskjell at mens den franske har bare en kilde, har den 

amerikanske flere kilder jo dypere snø som skal males. Det er allikevel 
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praktiske og konstruksjonsmessige begrensninger. Det franske instru

mentet er 5 m høyt og måler snø opp til 4,5 m. Den amerikanske zig-zog 

gage, som er bygget opp av moduler, leveres maksimalt 8 meter høy og 

kan måle 8 m snødybde. 

Målehyppighet er begrenset av energiforbruk og batterikapasitet. Med 

standard utstyr vil det med god margin være mulig å foreta en måling pr. 

dag. Målefrekvens eller batterikapasitet kan om nødvendig reguleres. 

For normal operativ bruk i Norge har begge de nevnte målerne som er i 

produksjon tilstrekkelig kapasitet. 

5.2 Nøyaktighet 

Det er foretatt en rekke måleserier for å undersøke slike instrumenters 

nøyaktighet. Flere av forsøkene skiller ikke mellom unøyaktighet som 

skyldes varierende bakgrunnsstråling og unøyaktighet i sammenlikningsdata. 

Nøyaktigheten øker jo sterkere kilde som benytttes. Hvis det skal males 

snømengder med større vannekvivalent enn 500 mm må det til en relativt 

sterk kilde (anslagsvis 50 mc) for at strålingsnivået skal være tilstrekke

lig sterkt i forhold til bakgru.. sstrålingen ved maksimal snødybde. 

Den franske måleren registrerer snøens tetthett i hvert lag på 10 cm. Nøy

aktigheten er oppgitt av leverandøren til å være +2,5 7, og av Electricite 

de France til 0,01 g/cm . EDF rapporterer at de i følge sine kontroll-

målinger i testperioden har oppnådd en nøyaktighet i registrering av snø-

lagets totale vannekvivalent på /rf mm når snøens vannekvivalent er n 

desimeter. Det vil si en nøyaktighet på 5 mm hvis snøens vannekvivalent 

er 250 cm. Måleinstrumentet gir snødybden med en feil på 0 til - 10 cm. 

Årsaken til dette er instrumentets rutine for registrering av snøens tett-

het ved et signal for hver 10 cm og at det antas å være minst 10 cm over 

snølaget når den siste registrerte verdi blir lik referanseverdien av 

stråling uten absorpsjon (Guillot og Vuillot, 1968). 

Idaho Industrial Instruments zig-zag gage er oppgitt å ha en nøyaktighet 

på bedre enn 1 prosent for 95 % av målingene av snøens vannekvivalent 

(Idaho Industrial Instruments, 1976). Ved at instrumentet er delt i moduler 

med hver sin detektor er det mulig å slutte noe om snødybden. Detektorene 

er imidlertid så langt fra hverandre at dette ikke har verdi for norske 
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forhold. Zig-zag måleren har en dødsone ved overgang fra en modul til den 

neste. Unøyaktigheten er større når snøoverflaten er omkring disse nivå

ene. 

Et fenomen forstyrrer målingene både i Frankrike og U.S.A. Ved sterkt 

solskinn og spesielt i smelteperioder dannes en kjegle i snøoverflaten rundt 

de vertikale rørene (sun-cupping). Se figur 16. Når snødybden er stor er 

ikke effekten så stor verken for den franske eller amerikanske måleren. 

Ved slutten av smeltesesongen blir situasjonen ofte som skissert på figuren, 

og ingen snø registreres. Det amerikanske instrumentet kan nå bestilles 

med den nederste kilden ved siden av de to vertikale rørene slik som an-

tydet på figur 16 og som vist på figur 14. Dette er mest aktuelt for de 

minste utgåver av instrumentet beregnet for små snømengder. 

Source -

Melt 

Snowline 

No Snow In 
Window Between 

.Source and Detector 

\ 

\ 

rf 
\ 

>Jk- „-
To correct problem, 
source or detector 
should be placed here 

N Detector 

/ 

Figur 16. En feilkilde ved instrumenter av denne typen er smel

ting av snø rundt de vertikale rørene, såkalt sun-

cupping. Skissen viser slutten av smelteperioden, 

men fenomenet opptrer også ved større snødybde. 

Fabrikantene har forsøkt å bøte på problemet med valg av materiale i rørene 

med liten ledningsevne og riktig farge. Den motsatte effekt er også rapp

ort, nemlig at det samles snø rundt rørene slik at det dannes en oppad-

rettet kjegle. Det er ikke registrert rapporter der rim og is på rørene 

har gitt gale registreringer. 
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Problemet med sun-cupping vil muiigens ikke være så stort på våre breddi'-

grader som i de land som bruker metoden. UanseLt vil representati vi telen 

til en slik målestasjon reduseres etterhvert som snølaget smelter, slik 

:il <lci sannsynligvis vil varp galt å basere seg på data fra instrumentent' 

i den siste halvdel av smelteperioden. 1 Frankrike forsøker KI>F isu-dcnlor 

å benytte snødata fra satelitter i den siSLe del av sme1teperiuden. 

5.4 Samme; likning med andre sensorer. Frankrike 

For å vurdere hvor anvendelig gammastrålingsmålere er sum automat isk 

sensor for snøens vannekvivalent i Norge, er det ikke tilstrekkelig å se 

på egenskaper som kapasitet og nøyaktighet isolert. Instrumentene av 

denne typen bør vurderes mot andre automatiske sensorer. Det eneste 

aktuelle alternativ i dag er snv>puter. Snøputer registrerer også snøens 

vannekvivalent automatisk og kan tilknyttes fjernoverføringssytemer. 

1 Frankrike har snøputer aldri fått noen bred utbredelse. Den domincrende 

operative institusjon (EDF) satset tidlig på en form for strålingsmålere 

og har derfor ikke forsøke å videreutvikle et nett med snøputer. Før 

avgjørelsen ble tatt om måleprinsipp gjennomførte F.DF flere vurder inger. 

Sammenlikning med snøpute og den vertikale strålingsmåler som FDF startet 

med,ble oppsummeit slik av Guillot og Vuillot (1968): 

-"Snøputens nøyaktighet er av samme størrelsesorden som st rål ingsmåleren . 

- Snøputen har i praksis ingen øvre grense for målbar vannmengde, siden 

den har funksjonert under 1500 mm vannekvivalent (den vertikale 

strålingsmåleren har en praktisk grense på 1200 mm) 

- Snøputen har ingen radioaktiv kilde, som synes å være et hovedpro-

blem hos brukere som er dårlig informert. 

- Verken snøputer eller den nåværende strålingsmåleren kan måle snø-

dybden eller snøens tetthet. 

- Snøputen er lite robust og kan bli gjenstand for vandalisme. 

- Snøputens nøyaktighet og følsomhet er liten hvis det er is]ag i snø

dekket . 

- Snøputen endrer snøforholdene i begynnelsen og ved avslutningen av 

snøperioden, siden snøputen har andre termiske og reflekterende 

egenskaper enn bakken. 

- Snøputen er komplisert å montere og tar stor plass. 

- Snøputen er ikke så egnet til å tilknyttes fjernoverføringssystemer". 
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Etter denne vurdering utviklet EDF instrumentet som også måler snøens 

dybde og tetthet og satset på dette som sitt operative hjelpemiddel for å 

overvake sine snøressurser. 

EDF har også en vurdering av sitt strålingsinstrument i forhold til den 

amerikanske zig-zag gage (Guilloc, 1979): 

"- Med de samme ulemper som bruk av radioaktive kilder fører med seg, 

og med flere kilder som er fast montert og som stråler kontinu

erlig uten beskyttelse, gir ikke The zig-zag-gage særlig mer in

formasjon enn en snøpute". 

5.5 Sammenlikning med snøputer. U.S.A. 

I U.S.A. er det foretatt en utstrakt forsøksvirksomhet med snøputer. De 

operative snømålinger er systematisert og godt organisert. I de seneste 

år er strålingsinstrumentene også blitt gjenstand for vurdering av den 

operative nytteverdi. 

Holdningen til disse instrumentene er mer nyansert i U.S.A. enn i Frankrike. 

Dette er delvis avhengig av at snøputer var i operativ bruk da standardi

serte strålingsinstrumenter kom på markedet. Det nye må være svært over-

bevisende for at det gamle opplegg skal skiftes ut. 

Leverandøren, Idaho Industrial Instruments (1978) sier i sin informasjon 

bl.a.: 

"....Day to day changes in the snow structure such as densification, 

ice lensing, and surface, evaporation all effect the amount of water 

available for runoff. Nuclear gauges are the only method of measure

ment where these variants have no effect on system accuracy. 

Idaho Industrial Instruments recently completed a contract with a 

government agency which reported that these nuclear gauges are the 

most accurate they have -. ver seen. They said, "Nuclear gauges are 

so much more accurate than the "pillow-type" devices used in the 

past, that you really can't even make a comparison". They indi

cated deviations up to as great as 10 inches of water, with the 

nuclear gauges providing the outstanding accuracy patterns." 
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I Montana er instrumentene prøvd i flere år og på forespørsel har State 

Snow Survey Supervisor Phil Farnes oversendt noe materiale med sin vur

dering (Farnes, 1979). Konklusjonen er at i områder med stabile forhold, 

sjelden plussgrader om vinteren med påfølgende smelting og islinsedannelse 

i snølaget, kan snøputer og strålingsmålere gi like gode resultater. Imidler-

tid er aldri strålingsmålerne påvirket av forholdene i snølaget og 

virker tilfredsstillende i alle vanlige tilfeller der snøputene blir u-

nøyaktige og upålitelige. 

Som eksempel er vist to registreringer fra 1976 med strålingsmåler og snø-

pute sammenliknet med manuelle malinger med det amerikanske snørøret kalt 

"Federal sampler". Se figur 17 og 18. Både Graham Guard Station og Gri-

nity Mountain har temperatur og snøforhold som kan sammenliknes med norske 

forhold. Uten å ga nærmere inn pa avvikene i de forskjellige periodene 

skal det bare kort slås fast at strålingsmåleren gir det beste resultat på 

begge steder og dette er representativt for resten av dette erfaringsmateri

alet. Når det gjelder avviket mellom de manuelle målingene og strålings

målerne vil det være viktig k bemerke at det er påvist og allment aksep

tert i U.S.A. at "Federal sampler" overestimerer den virkelige snømengde 

noe. 

Soil Conservation Service utførte i 1976-77 en undersøkelse sammen med 

Agricultural Research Service and Forest Service for å vurdere hvilken 

sensor for snø de skulle benytte i sitt Snotel-opplegg, som er en opera

tiv tjeneste for overvåkning av snøforholdene i en rekke stater i U.S.A. 

(Snow Sensor Evaluation, 1978). De valgte ut 18 etablerte målestasjoner 

med både snøpute og strålingsmåler av zig-zag typen og gjennomgikk data

materiale og driftsrapporter fra disse. Flere av stasjonene har snøfor

hold som ikke er sammenlignbare med norske forhold. 

The S iow Sensor Evaluation Team kom fram til følgende konklusjon: 

- Det var ikke vesentlig forskjell på instrumentenes driftssikkerhet 

og funksjoneringstid. 

- De nåværende snøputer har for svak konstruksjon og bør forsterkes. 

- Regresjonsanalyse viser at begge sensorer gir resultater som er godt 

korrelert med manuelle malinger. Ingen spesielle forskjeller kan 

utledes av materialet. Både strålingsmålere og snøputer vil måle 

snøens vannekvivalent med en tilfredsstillende nøyaktighet. 



MONTHS ev OAVS X 90 DIV JAN.-JUNE K- C G MONTHS 
* C KEurreL a, 

SNOW WATER EQUIVALENT IN INCHES 

Ui O» 

TEMPERATURE 
(DEGREES C) 

g K g i J 6 " a ^ 

z* 



43 

£ 2 «n 
CD S338930) 
3«niVH3dW31 

«n 2 !Q g £ 

S3HONI Nl INBIVAinOa «31VM MONS 

3Nnr"Nvr nia os x SATO AB SHINOW ; 3-x 

Fig. 18 Parallelle registreringer av snøens vannekvivalent med snøpute og 

isotopmaler av type RSG (se kap. 4.3) på forsøksfeltet Trinity Mountain, 

Idaho i 1976. I tillegg ér det foretatt manuelle kontrollmålinger av snøens 

vannekvivalent. 
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- På noen sttler vil strålingsmålere være bedre egnet enn snøputer, 

f.eks. hvor snø med stor tetthet og sterke islag lager et ujamnt 

trykk på bakken. 

Gruppen har vurdert sensorene uten hensyn til hva de koster, men gir en 

oversikt over de gjennomsnittlige kostnader for innkjøp av instrumenter og 

installasjon . i felt. Resultatet er at strålingsmåleren er omkring dobbelt 

så dyr som snøputen. Når utstyret for registrering, dataoverføring o.l. 

tas med blir den prosentvise forskjell mindre fordi disse kostnadene er de 

samme for begge sensorer. 

Som en oppsummering laget gruppen en liste over positive og negative egen

skaper ved både snøputer og strålingsmålere. Listene er gjengitt på 

figur 19 . Som figuren viser er flere egenskaper oppgitt for begge sen

sorer. Det understrekes at nummereringen ikke er et uttrykk for prio

ritering av punktene og egenskapene er listet uten vurdering av punktenes 

betydning. 

Soil Conservation Service konkluderte undersøkelsen med å vedta at snø

puter skal brukes som hovedsensor i Snotel programmet, men uttrykte at 

strålingsmålere vil bli et verdifullt supplement i vanskelige områder. 

For et så stort opplegg som dette ble .le prismessige forskjeller mellom 

sensorene utslagsgivende, men SCS mente også at strålingsmålerene bør 

utvikles videre og eventuelt senere tas i bruk i større utstrekning. 

Det understrekes for ordens skyld at de snøputer som det ble bestemt å 

satse på, er av en annen type enn dem vi har erfaring med her i landet. 

De nye snøputene vil bli beskrevet i delrapport nr. 3 fra prosjektet. 

5.6 Dataoverføring 

En vesentlig forutsetning for å ha nytte av automatiske sensorer, er at 

registering eller overføring av data foregår på en nøyaktig og pålitelig 

måte. Mange av problemene knyttet til utvikling av automatiske snøsen-

sorer er derfor knyttet til dataregistreringan. Mange løsninger er i bruk; 

registrering på stedet på papir, tape og i hukommelse, og overføring til 

en sentral via telefon og radio (direkte og via satelitter). Siden slike 

spørsmål er under vurdering av en gruppe nedsatt av Rådet for den kraft-

verkshydrologiske tjenesten, er dette ikke nærmere beskrevet her. Det 
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systera som vil bli valgt i Norge, vil måtte knyttes til de sensorer som 

er i bruk. 



46 

SNOW PILLOW RSG ISOTOPE GAGE 

Advantages 

Potentially more accurate than 
tube 

Nondestructive sampling process 

Low visual impact 

Large sample size 

Installation and maintenance 
by in-house personnel 

Numerous sources of supply 

Less costly 

Disadvantages 

Susceptible to vandalism 

Requires hazardous chemical 
fluids 

Requires readout transducer 

Metals are heat conductors 

Large site prep, area 

Ice lens may bridge, causing 
inaccuracies 

Require power 

Advantages 

1. Potentially more accurate than 
tube 

2. Nondestructive sampling process 

3. Infer density and depth 

4. Adaptable to variable site 
conditions 

Disadvantages 

1. Complex electronics 

2. Requires specialized personnel 
for service 

3. Radiological safety constraints 

4. Annual leak testing 

5. Interface to SNOTEL requires 
another electronics box 

6. Require power 

7. Data processing 4-8 times that 
for snow pillow 

8. Most costly 

9. Visible 

10. Data affected by meltout around 
tubes at end of season 

11. Calibration 

12. Small sample area 

13. Sole source vendor 

14. Succeptable Co vandalism 

15. Subject to gallactic cosmic ray 
interference (est. effect 5 
percent of data) 

Figur 19. Liste over fordeler og ulemper ved snøputer og isotopmålere uten 

hensyn til punktenes betydning eller prioritet. listen er satt opp av 

The Snuw Sensor Evaluation Team oppnevnt av Soil Conservation Service i U.S.A. 

i 1976 (26). 
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6. KRAV TIL SIKKERHET ', 

Anvendelse av radioaktive kilder er overalt regulert med relativt strenge 

forskrifter. Det kreves ofte en spesiell autorisasjon av den som skal 

handtere instrumenter med radioaktive kilder. Av den grunn vil montering 

av instrumenter måtte gjøres av personell autorisert i strålevern. Dette 

er en begrenset operasjon og fører ikke til spesielle problemer. Det 

viktige er hvilke krav til sikkerhet som stilles til instrumentet i re

gulær drift. Her vil det bli redegjort for forholdene i Frankrike og U.S.A., 

hvor kravene kan knyttes til standardinstrumenter, men hvor kravene allike-

vel er svært forskjellige. Ellers vil krav måtte fastsettes i hvert til

felle. Videre vil det bli gitt en orientering om norske myndigheters 

holdning. 

6.1 Frankrike 

I det franske standardinstrument med bevegeligkilde og detektor, er kilden 

10 mc. Dette betraktes som en svak kilde. Kilden er plassert i en rust

fri stålsylinder som er forseglet. Strålingen slipper bare ut gjennom en 

liten spalt. Når det ikke foregår måling ligger kilden 20 cm under bakken 

og altså under snølaget. Ubetydelig stråling når gjennom snølaget, fordi 

spalten slipper stråling ut bare i horisontalplanet. Under måling er 

kilden inne i snølaget det meste av tiden og liten stråling opptrer over 

snøen. Ved avslutning av målingen kommer kilden maksimalt 20 cm over snø

laget, og oppholder seg over snølaget bare opp til 10 sekunder før den 

senkes. 

Risikoen ved stråling fra dette instrumentet er regnet som ubetydelig og 

det er ikke ansett som nødvendig å ha gjerde rundt instrumentet eller skilt 

som varsler fare. EDF sier også at skilt og gjerde tiltrekker vandaler og 

gjerder blir gjerne ødelagt av snøen og må stadig repareres. 

Med tanke på situasjoner der instrumentet kan bli ødelagt av snøskred, lyn 

eller vandaler og beholderen med den radioaktive kilden løsner fra instru

mentet, er beholderen påsatt en beskjed om at det er farlig å være for 

lenge i kontakt med beholderen. 

Disse vurderinger er godkjent av de franske myndigheter som kontrollerer 

sikkerheten ved bruk av radioaktive materialer. Det settes altså ingen 

krav til gjerde og skilting i Frankrike (Guillot, 1979). 
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6.2 U.S.A. 

Den amerikanske zig-zag gage kan ha flere stralekilder hver på 10 mcurie. 

Disse er sterke avskjermet, men de er permanent plassert i forskjellig 

høyde over bakken. De laveste vil være noe skjennet av snø om vinteren. 

I tillegg til de generelle regler som gjelder for bruk av radioaktive 

materialer, er det i U.S.A. laget spesielle regler for snømålere og en 

nedbørmåler som er basert på samme prinsipp. De enkelte stater kan gi sine 

egne regler, men de fleste benytter regler som er gitt av U.S. Departe

ment of Agriculture, som Soil Conservation Service sorterer under. For 

å unngå uklarheter som kan oppstå ved oversettelse, gjengis de amerikanske 

kravene på originalspråket i en utgave fra mai 1976: 

Requirements for nuclear snow and_p_rec imitation gauges 

The Departementrs Radiological Safety Committee has established safety 

reguirements for the Radioisotopic (zig-zag) Snow Gauge, the Snow 

Profiling Gauge, the Low-level Snow Gauge (natural uranium source) 

and the Digital Precipitation Gauge manufactured by Idaho Industrial 

Instruments, Inc. and Aerojet General, Inc. and whose sources are 

acceptable to the U.S. Nuclear Regulatory Commission, to the State of 

Idaho Licensing Authority, and to the Committee. 

Fencing requirements for a Radioisotope Snow Gauge or a Snow Profiling 

Gauge will depend upon whether the gauge is installed in a REMOTE 

AREA or in an ACCESSIBLE AREA. A REMOTE AREA is one so removed and 

having such complex geographical features that once the snowfall sea

son begins the human occupancy time in the area is expected to be 

zero. Furhter, a remote area is readily reached only by appropriate 

aircraft. Such an areal could be reached by other modes of transpor

tation but the trip would be so difficult that it would be attempted 

only by appropriate persons if a gauge required attention or by per

sons on a search and rescue mission. Any area not meeting these 

criteria would be considered accessible. An ACCESSIBLE AREA is one 

that may be reached by persons by various means during all seasons of 

the year and under any weather conditions. Area identification will 

be made by the appropriate SCS person who has knowledge of the are? 

under consideration for a gauge site with the concurrence, if deemed 
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necessary, of the appropriate official who controls the land. 

Snow Profiling or Radioisotopic Snow Gauges installed in a REMOTE 
AREA require a perimetrical security fence of single wire strands 
one (1) foot apart on posts to a height of six (6) feet. Erect 
fence at least ten (10) feet from gauge. Erect at least four (4) 
tall poles near gauge with standard radiation warning signs reading 
CAUTION-RADIOACTIVE MATERIAL thereon that are conspicuous regardless 
of snow depth. In addition, (1) sources may be removed from gauge 
and properly stored or be retained in gauge provided that the peri
metrical fence is in proper condition when sources are retained in 
gauge during snow-free season, (2) sources shall be leak tested an
nually, and (3) the responsible user shall be trained in safe hand
ling, use, leak testing and storage of sources by the gauge supplier. 

Snow Profiling or Radioisotopic Snow Gauges installed in an ACCESS
IBLE AREA require a perimetrical security fence of single wire 
strands one (1) foot apart to height of six (6) feet on tall poles 
and continuing at three (3) feet intervals to height of six (6) feet 
above maximum snow depth. Erect fence at least ten (10) feet from 
gauge. Radiation warning signs reading CAUTION-RADIOACTIVE MATERIAL 
shall be placed on fence so that they are conspicuous regardless of 
snow depth. In addition, (1) sources may be removed from gauge and 
properly stored or be retained in gauge providr -t that the perimetri
cal fence is in proper condition when sources are retained in gauge 
during snow-free season, (2) sources shall be leak tested annually, 
and (3) the responsible user shall be trained in safe handling, use, 
leak testing and storage of sources by the gauge supplier. 

Digital Precipitation Gauges require no fencing. However, if installed 
with other gauges, they should be installed within fenced area. Stan
dard radiation warning signs reading CAUTION-RADIOAVTIVE MATERIAL 
shall be placed in conspicuous places on gauge tower. In addition, 
(1) source may remain in gauge all year, (2) source shall be leak 
tested annually, (3) the gauge tower shall have a safeguard to prevent 
access to source, and (4) responsible user shall be trained in safe 
handling, use and leak testing of source by gauge supplier. Further, 
Model DPG-1 precipitation gauges, when installed alone, shall have 
towers sufficiently high to ensure the source will be at least six (6) 
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feet above maximum snow depth. 

Low-level Snow Gauges having a natural ore source are exempt from 

licensing requirements. However, if the radiation level at surface 

of source exceeds 2 mR/hr, a perimetrical security fence at least 

six (6) feet from gauge and consisting of single wire strands one 

(1) foot apart to height of six (6) feet shall be erected. 

During warm seasons all fences shall be repaired as necessary so that 

they are in proper condition for forthcoming winter snow seasons 

when gauges are in use. 

De amerikanske reglene er svært strenge, og de oppleves av amerikanske 

<;nørorskere som langt strengere enn nødvendig i forhold til den fare de 

representerer (Farnes, 1979), 

Videre er det usikkerhet blant snøforskerne om hvor grensen går mellom 

et "remote" og et "accessible" område. Ut fra den definisjon som reglene 

gir er det få områder som kan komme under betegnelsen "remote". For 

de fleste instrumentene vil det derfor være nødvendig å oppfylle de streng-

este kravene til gjerde og skilt. 

Imidlertid byr ikke alltid gjerdekravet på praktiske problem i U.S.A.. In

strumentene er gjerne plassert på stasjoner hvor det også er andre hydro

logiske og meteorologiske instrumenter eller en snømålestasjon. På 

slike steder er området allerede gjerdet inn og det kreves bare skilt. 

6.3 Norge 

Spørsmålet om bruk av slike instrumenter i Norge har vært diskutert med 

Statens institutt for strålehygiene (SiS) ved flere anledninger. 

Den generelle holdning i Norge er meget restriktiv. Så lenge det ikke 

er klart hva slags instrument som eventuelt skal tas i bruk i Norge, vil 

det ikke bli gitt et definitivt svar på hva som kreves av sikringstiltak. 

En del foreløpige svar er allikevel gitt. 

SiS har tidligere fått en liknende henvendelse. Den kom fra et privat 
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firma som vurderte muligheten for å produsere et snømålingsinstrument i 

Norge. 

Instituttet stilte seg den gang negativt til bruk av slike instrumenter i 

Norge. Grunnen til dette var at man bare vurderte det enkle prinsipp 

med en kilde på bakken og en detektor over snølaget. Videre var forut-

setningen at en maksimal snødybde tilsvarende 1 m vannekvivalent skulle 

kunne males med et utslag på detektoren 10 ganger bakgrunnsstrålingen med 

detektoren plassert 4 meter over bakken. Til det trengtes en startak-

tivitet på ca. 1 C med kilde Co 60. Forutsetningene var at anlegget skulle 

kunne fungere uten bytte av kilde i 10 år. Dette tilsvarer 2 halverings

tider. En slik kilde ble betraktet som sterkt radioaktiv, og ville u-

skjermet kreve en avstand på 41 m for å bringe strålenivået ned på 0,75 

mR/time som ble ansett som et rimelig avsperringsnivå. Transportbeholder 

for en slik kilde vil veie ca. 100 kg. Instituttets konklusjon var derfor 

at bruk av et slikt instrument i Norge måtte kun tillates hvis myndig-

hetene kunne overbevises om at denne målemetode er alle andre overlegen, 

og at det vil være vanskelig å utføre målingene på en annen måte. Hvis 

man ble overbevist om dette så ville man kreve et 2 m høyt nettinggjerde 

i avstand ca. 20 m. Videre ville det bli krevet en kontroll av autorisert 

personell, minst 1 gang pr. år. 

Saken stiller seg nå annerledes ved at man har fått kjennskap til hvilke 

kilder som er aktuelle i de instrumentene som er på markedet. I de 

standardiserte måleinstrumentene er strålekilden Ce-137 og Co-60 stråle-

styrken 10 mC. Dette er en alminnelig kilde uten særlig styrke, men den 

er såpass sterk at den må skjermes hvis den skal plasseres i naturen. 

Ved enhver installasjon hvor det inngår en kunstig radioaktiv kilde må det 

søkes om tillatelse fra Statens institutt for strålehygiene. Hvis kilden 

må håndteres på en eller annen måte, må installasjonen foretas av autori

sert personell. Autorisasjonen fås ved gjennomgåelse av et 4-dager kurs 

på SiS. Videre vil det bli krevet en regelmessig kontroll av strålingen. 

Det vil i praksis sannsynligvis bety et årlig tilsyn hvor det radioaktive 

nivået males av personer som kjenner bruk av slike måleinstrumenter. 

Kravene til beskyttelse vil ikke være særlig strenge. Et gjerde 1 eller 

2 m fra instrumentet vil sannsynligvis være tilstrekkelig av hensyn til 

strålefaren. Det vil ikke bli krevd et gjerde som ikke kan forseres. 
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SiS regner med uten å si det for sikkert foreløpigrat seiv slike svake 

kilder må utstyres med et skilt hvor det star at det er en radioaktiv 

kilde i instrumentet. Skiltet må nødvendigvis ikke plasseres på gjerdet 

men på selve instrumentet,hvor det ikke ville være så synlig. Dette vil 

være avhengig av strålenivået, 

I forbindelse med konstruksjon av et instrument i Norge er det diskutert 

om kilden burde fordeles over et område for å unngå for sterk grad av 

punktmåling. Det vil imidlertid ikke bli gitt tillatelse til å fordele 

et radioaktivt stoff i en betongblokk e.l. slik at den ikke kan fjernes. 

Det følger et ansvar med plassering av radioaktive kilder i naturen og 

det skal være mulig på en relativt rask og enkel måte å demontere og 

fjerne kilden hvis det er ønskelig. 

Instituttet har alltid generelle betenkeligheter med plassering av kunstige 

radioaktive kilder i naturen, men det er gitt tillatelse til slike in

strumenter tidligere» f.eks. lynvarslere. Det er overbevisende grunner 

for at instrumentene for snømålinger ville være nyttige,og av den grunn reg

ner SiS det som sikkert at instrumentene vil bli godkjent til bruk i Norge 

med forholdsvis små krav til gjerde og beskyttelse. 
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7. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Til truss ("nr at Norge er et typisk "snøland" hvor operative snømål inger 

har lange tradisjnner, har det skjedd lite for å utvikle målemetodikk og 

måle instrumenter. Måle instrumenter for automatiske registrering av snøens 

vannekvivalent basert på snøens absorpsjon av radioaktiv stråling, har 

lenge vært under utvikling i en rekke land. De første forsøk startet 

allerede i 1948 i U.S.A., og ti år etter var forsøk med metoden i gang 

i over ti land med snømålinger på det hydrologiske arbeidsprogram. 

T de første utviklingsårene var apparatoppstillingen i prinsippet en 

radioaktiv kilde på bakken og en detektor over snølaget eller omvendt. 

En slik oppstilling har begrensninger og det ble derfor utviklet instrumen

ter der den radioaktive strålen går horisontalt mellom to rør eller på skrå 

mellon to rør med fast avstand. Dette hadde blant annet den avgjørende 

fordel at den radioaktive kilden ikke måtte økes i intensitet etter mengde 

av snø som skulle males. 

Så langt det har vært mulig å bringe i erfaring er det to områder hvor bruk 

av slike instrumenter har så stort omfang at instrumentene er standardisert 

og produseres i serie. Det er Frankrike og Italia, hvor Electricite de 

France har utviklet et instrument som idag produseres og markedsføres 

av firmaet Neyrtec. Det andre området er U.S.A. og Canada, hvor flere års 

erfaring har resultert i instrumenter som produseres av Idaho Industrial 

Instruments. 

Det er i rapporten foretatt en del prinsipielle vurderinger av slike in

strumenter med hensyn til valg av strålekildens type og styrke, apparat-

oppstilling og kapasitet. Imidlertid er de fleste vurderinger av de 

operative anvendelser knyttet til de standardinstrumenter som er på mark-

edet. Dette fordi undersøkelsene er mest omfattende omkring disse in

strumentene og fordi erfaringer bør knyttes til kjente konstruksjoner på 

grunn av de mange muligheter for ulike instrumentoppsti]linger. 

I Norge fins tilstrekkelig ekspertise og tilgang på utstyr til å bygge opp 

egne instrumentkonstruksjoner. Dette vil imidlertid kreve en viss inn

sats i vurdering av eksisterende komponenters anvendelsesmuligheter. Vid-

ere opplyser de største leverandører av slikt utstyr at en norsk konstruk

sjon i et svært lite antall, sannsynligvis ikke vil bli billigere enn dem 
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som er på markedet i dag. For å unngå at problemene ved en eventuell ut

prøving konsentreres om tekniske spørsmål, konkluderes det med at det bør 

benvttes et instrument som er ferdig utprøvd. 

I Frankrike er brukerne svært fornøyd med sitt instrument og benytter kun 

dette for overvaking av snømagasinet i Alpene og Pyreneene. I U.S.A. be-

nyttes både snøputer og strålingsmålere. Begge instrumenter er i en 

nylig utført undersøkelse funnet å registrere snøens vannekvivalent med 

tilstrekkelig nøyaktighet og med samme driftssikkerhet. Strålings-

målernes pålitelighet er imidlertid ikke influert av strukturen av 

snølaget som ofte kan føre til gale snøputeregistreringer. I U.S.A. domi

nerer snøputer som automatiske snøsensor, på grunn av den lange tradisjon 

med bruk av snøputer og av økonomiske grunner. De nye amerikanske snø-

putene er imidlertid av en annen type enn de som er i bruk i Norge. 

Prisen på den franske strålingsmåleren ligger i overkant av 100 000 kr, 

mens den amerikanske måleren vi falle en del billigere, omkring 80 000 kr. 

Den amerikanske gir snøens gjennomsnittlige vannekvivalent og er bygget 

opp av moduler for tilpasning til forskjellige snømengder. Den franske 

har en fast konstruksjon og gir i tillegg til snøens vannekvivalent opp

lysning om snødybden og snøens tetthet for bver 10 cm. 

Et praktisk forhold skal også trekkes fram. På grunn av avstanden til 

U.S.A. blir det et forholdsvis fjernt forhold til den amerikanske lever

andør. Forsendelsen tar tid og det er tungvint å opprettholde regelmessig 

kontakt. Den franske leverandøren har en agent i Norge, som er et aktivt 

og vel innarbeidet firma med all slags ekspertise. Firmaet har daglig 

telefonkontakt med leverandøren og det er få kommunikasjonsproblemer. 

De sikkerhetsmessige krav som stilles varierer sterkt i de land som har 

slike instrumenter. Statens institutt for strålehygiene må godkjenne bruk 

av slike instrumenter i hvert enkelt tilfelle, og det er gitt signal om 

at godkjennelse sannsynligvis blir gitt uten altfor strenge krav til inn

gjerding og skilting. Nøyaktig kunnskap om dette kan bare fås ved ut

prøving at et instrument i Norge. En vil da også kunne vurdere hvordan 

eventuelle fareskilt vil bli oppfattet av publikum. 

I mange land med en operativ snøhydrologisk tjeneste, benyttes strålings

målere i det regulære målenett eller som et ledd i utviklingen av nye 
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instrumenttyper. F.eks. i Sveits er det nylig innkjøpt to instrumenter 

for testing. Erfaringene er gode, men det fins også svakheter ved instru-

muntene og ulemper ved bruken av dem. Direkte overføring av andre lands 

erfaring er ikke alltid mulig. Det er ønskelig at et snøland som Norge 

seiv skaffer seg erfaring med slike instrumenter og tar del i utprøving 

og eventuell utvikling av dem. Ett eller to instrumenter av denne typen 

børinnkjøpes til Norge og prøves under forhold hvor snøforhold og vær

forhold kan kontrolleres med andre instrumenter. 
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