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Markfuktighetsindeks

Verktøy for å redusere sporskader og

effektivisere planlegging av skogsdrift



Problemstilling

• Forventet økning i temperatur

• Økt nedbør igjennom hele året (lite hvit)

• Kortere sesong med snø/tele nedkorting med 3-6 uker på 

Østlandet (tele)

• Store skogarealer «uten» tele hele året

• Krav fra industri om jevn virkesflyt hele året

• Ingen adferds endring, stor økning i kjøreskader?
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Noen bilder fra operativ virkelighet



Er adferds endring lønnsomt?

• Gitt en kostnad på 0,5 – 1,5 kr pr kubikk for oppretting av 

sporskader

• Kan det ligge en årlig besparelse på 5-15 millioner kroner

• Hver 6. drift med sporskader som utbedres (SLF 2010)

• Økologiske skader ved avrenning

• Velvilje fra «samfunnet»

• PEFC - krav til planlegging og sporskader

• Er nøkkelen bedre planlegging?

• Bedre planlegging krever «bedre/andre kart»
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Driftsområde med basveg



Den beste løsningen?



Et praktisk eksempel i fra Oppland fylke



Hvordan kan det produseres

og

Hvordan produseres det hos oss
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Hvor «god» er terrengmodellen

• Vertikalt 2 – 4 dm

• Reell punktfordeling PÅ bakken?

• God nok til formålet?

• Fra 1 til 2 pkt./kvm 35% forbedring

• Kan en oppløsning brukes overalt?

• Terrengformasjon vs. Algoritme

• Algoritme og skala (uavhengighet)

• TWI DTW CTI m.fl.



14

Valg av oppløsning – DTM grid cell
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Sidelengde A Sidelengde B Areal Antall Celler Produkt Pkt/kvm

10 10 100 1

5 5 100 4

4 4 100 6 BasVeg >=0,7

3 3 100 11

2 2 100 25 MF-indeks

1 1 100 100 MF-indeks >=0,7

0,5 0,5 100 400 MF-indeks

0,25 0,25 100 1600 MarkStruktur >= 5

Valg av oppløsning – DTM grid cell
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Valg av algoritme – flow direction
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Seks er bedre enn fire, kun mulig å bruke fire?



1) Vannstrøm 2) Akkumulering 3) Terskelverdi



MF-indeks – hele arealet



Produksjon - forutsetninger

Ingen fasit!

+ Skala uavhengig DTW

Jordtype, armering, jorddybde

Kun terrengformasjon

Akkumulerings terskelverdi

- Terskelverdier versus landformer

Terskelverdier årstidsvariasjon nedbørsmengde

Kulverter Broer Veger

Nedbørsfelt, kvartærgeologi, dreneringstetthet(lm/areal)

(Konkave myrformasjoner) vått er vått

Komplementerende datakilder

Tyngdekraften og gravitasjon er forutsatt

Svensk entreprenør: Vannet renner nedover i alle land – dette fungerer klokkerent!
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Hvordan presentere terrengmodell derivater på en brukervennlig måte
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?
lurærupåno
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Takk for oppmerksomheten!


