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Sammendrag 
 
I denne studien skulle en jordtemperaturserie fra 1898 til 2004 målt på Ås i Akershus, 59° 40` N, 
10° 51` Ø, 93 m.o.h., dokumenteres, homogeniseres og analyseres. Alle jordtemperaturverdier 
skulle homogeniseres fram til dagens standard, d.v.s. måling gjort 20 cm under kortklippet 
gressbevokst overflate på Sørås og avlest kl 13 hvert døgn. Den inhomogene serien kunne deles i 
fem perioder. Hver periode bestod av en serie målinger med fast lokalisering av målestasjonen, 
målinger avlest i samme dybde og til samme tidspunkt. Problemene med måleserien er tap av 
jordtemperaturer i korte perioder og at de har vært foretatt ved tre forskjellige målestasjoner, 
avlest til to forskjellige tidspunkt og avlest i to forskjellige dyp. Analyse av den homogeniserte 
serien gir at jordtemperaturen har økt med 0,012 °C pr år for perioden fom. 1.5. tom. 30.9. 
gjennom årene 1918 til 2004. Jordtemperaturendringen for månedene fom. mai tom. september 
for årene 1918 til 2004 er følgende: mai: 0,011°C pr år, juni: 0,017 °C, juli: 0,012 °C, august: 
0,018 °C, september: 0,011 °C. Ved sammenlikning mellom luft- og jordtemperatur ble det 
observert at det ikke var signifikant en forskjell mellom økningen i jordtemperatur og økningen i 
lufttemperatur. Jordtemperaturen gjennspeiler variasjonen i nettoinnstrålingen, mens 
lufttemperaturen er påvirket av avdeksjon og andre lavfrekvente temperaturpåvirkninger. 
Målinger viser at globalstrålingen på Ås har avtatt de siste 50 år. En mulig forklaring på at 
jordtemperaturen øker kan derfor være at utstålingen avtar på grunn av endringer i skydekket. En 
økning i jordtemperaturen kan ha konsekvenser for plantevekst, for mikroorganismer i 
jordsmonnet og for mat- og annen bioproduksjon. 
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Summary 
 
In this thesis a soil temperature serie from 1898 to 2004, measured at Ås in Akershus, 59° 40` N, 
10° 51` Ø, 93 metre above the ocean, was supposed to be documented, homogenized and 
analysed. The soil temperatures were supposed to be homogenized to today's standards, this 
means measurements taken at 1 p.m. each day 20 cm under close-cropped grass-grown surface at 
Sørås. This inhomogenic serie has been classified in five periods. Each period includes 
measurements with the same location of the station, measurements taken at the same depth and at 
the same time each day. The problems with the series is loss of soil temperatures in short periods, 
the measurements have been taken at three different locations, measurements taken at two 
different times of the day and measured in two different depths. The analysis of the soil 
temperature series gives that the soil temperature through the period 1.5. to 30.9. through 1918 to 
2004 has increased with 0,012 °C. The soil temperature increases for the month May to 
September inclusive, through the years 1918 to 2004 are as follow: May: 0,011 °C per year, June: 
0,017 °C per year, July: 0,012 °C per year, August: 0,018 °C per year, September: 0,011 °C per 
year. By comparing the increase of soil temperature and air temperature, one detect that there is 
no significant difference between the increase in soil temperature and air temperature. The soil 
temperature reflects the variation in net radiation, while the air temperature also is influenced by 
advection and other low frequent temperature influences. Measurements indicate that the global 
radiation at Ås has decreased during the last 50 years. A possible explanation on the increasing 
soil temperature may be that the radiation loss decreases because of changes in the clouds. 
Increase in the soil temperature may causes consequences for the plants, for the microorganisms 
in the soil and for food- and other bioproduction.  
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Symbolliste 
 
 
Symbol  Forklaring         Enhet 
 
A overflateareal          2m

overflA  amplituden til overflatetemperaturens bølge     m 

1zA  bølgeamplituden i dyp z1       m 

2zA  bølgeamplituden i dyp z2       m 
C  varmekapasitet         

Km
J
⋅3   

E  utstrålingstettheten        2m
W  

0G  solarkonstanten        2m
W  

JT jordtemperatur         °C 
),( ztJT   jordtemperaturen ved dybde z og tiden t     K 

JT  jordtemperaturens døgnmiddelverdi      °C 
13klJT  jordtemperatur kl 13        °C 

*K  netto kortbølget stråling       2m
W  

↓K   innkommende kortbølget stråling      2m
W  

↑K   reflektert kortbølget stråling       2m
W  

HK  turbulent diffusjonskoeffisient       s
m2  

*L  netto langbølget stråling       2m
W  

↓L   langbølget stråling utsendt fra atmosfæren til overflaten   2m
W  

↑L   langbølget stråling utsendt fra overflaten     2m
W  

vL  fordampningsvarme        kg
J  

LT lufttemperatur         °C 
LT(max-min) differansen mellom lufttemperaturens maksimal og minimale  
 verdi det aktuelle døgnet       °C 
P  perioden til temperaturvariasjonen      s 

*Q  netto strålingsbalanse        2m
W  
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EQ  turbulent transport av latent varme      2m
W  

GQ  varmeoverføring ved ledning til/fra underlaget    2m
W  

HQ  varmeoverføring ved konveksjon av følbar varme til/fra atmosfæren 2m
W  

konvQ  varmeoverføringsraten ved konveksjon     W 

ledningQ  varmeoverføringsrate ved ledning      W 

strålingQ  varmeoverføringsrate ved stråling      W 
T  absolutt temperatur        K 

fT  fluidets temperatur        K 

omgivT  omgivelsestemperatur        K 

overflT  overflatetemperatur         K 

overflT  gjennomsnittlig overflatetemperatur      K 

Pc  luftas spesifikke varme ved konstant trykk     Kkg
J
⋅  

d  dempningsdybde        m 
dT endring i temperatur        °C 
h  varmeoverføringskoeffisienten ved konveksjon    

Km
W
⋅2  

k   konstanten i Wiens forskyvningslov      K
mµ    

sk  varmeledningsevnen        Km
W
⋅  

t  tidspunkt         

mt  tidspunktet når overfloverfl TT =  mens  stiger overflT
z  dybde          m 
Γ  tørradiabatiske temperaturgradient      m

C°  

PQ∆  netto endring i lagret biokjemisk energi     2m
W  

SQ∆  netto endring i lagret energi       2m
W  

∆T temperaturdifferansen        °C 
t∆   tidsforsinkelsen for temperaturbølgen ved dybdeendring   s 
z∆  dybdeendring         m 

α  overflatens albedo        

hα  termiske diffusivitet        s
m2  

z
q
∂
∂  gradienten i spesifikk fuktighet i et tynt sjikt     m

1  

x
T
∂
∂  gjennomsnittlige temperaturgradienten gjennom et tynt lag   m

K  
ε  overflatens emissiviteten 

Hκ  molekylære diffusjonskoeffisienten for følbar varme    s
m2  

sκ  temperaturledningsevne       s
m2  

mλ  bølgelengde         µm 
ρ  tetthet          3m

kg  

σ Stefan-Boltzmann-konstant       42Km
W  
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1 Innledning 
 
 
1.1 Vær og klima 
 
Mennesker har i alle år vært opptatt av været. På flere måter har været hatt innvirkning på 
menneskers hverdag og livskvalitet. Den direkte påvirkningen været har på jordbruk og avling er 
bare en av mange grunner til menneskers interesse for været. Alt fra fiske og fangst til 
energiforbruk og humør er på hver sin måte væravhengig. 
 Et eksempel som sier noe om hvor viktig været har vært for folk gjennom tidene er religion. 
Flere religioner har egne værguder. For eksempel har man en egen solgud i den antikke 
mytologien og i den norrøne mytologien har blant annet guden Tor kontroll på torden. I den 
samiske naturreligionen finnes det egne vindguder, en sommervindgud og en vintervindgud.   

Begrepet vær kan defineres på følgende måte. Været er den meteorologiske tilstand i 
øyeblikket eller over et relativt kort tidsrom. Været varierer fra sted til sted og over tid. [1]  

Man kan si at været viser bestemte ”atferdsmønstre” over tid. Det er dette atferdsmønstret til 
været som vi betegner klima [1]. Ved bestemmelse av klima ser man først og fremst på 
temperatur og nedbør over lang tid. Andre faktorer som har betydning ved registrering av klimaet 
er luftfuktighet, vindstyrke- og retning, trykkforhold, skydekke og solinnstråling [2]. Klima er 
altså et langsiktig bilde på været, en statistikk for været. Det er vanlig å se på en 30-årsperiode 
med målinger for å si noe om klimaet. 

Global oppvarming er et mye omtalt tema. Global oppvarming er en betegnelse på en prosess 
der den globale gjennomsnittstemperaturen øker. Det er dokumentert at vi har en økning i den 
globale gjennomsnittstemperaturen, men det er ikke like enkelt å forklare temperaturøkningen. 
Global oppvarming fører til klimaendring. 
 Klimaendring har over lengre tid vært i fokus i mediene. Klimaendring er et globalt problem. 
Det er særlig effektene av klimaendring og årsaken til klimaendring som får mye 
oppmerksomhet. Effektene av klimaendring kan være [3]: 
 

- global temperaturendring 
- ekstremvær 
- tørke 
- ørkendannelse 
- havnivåøkning 
- endring i jordbruket 
- endring i økosystemet 
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- endring i sirkulasjonsmønstrene i havene 
- økt utbredelse av infeksjonssykdommer 

 
Forskning viser at klimaendring kan føre til endring i frekvensen, timing, intensiteten og 
varigheten av ekstremvær [4]. Eksempler på at allmennheten er opptatt av ekstremvær er 
mediedekningen rundt orkanen Katarinas store ødeleggelser i New Orléans i august 2005 og 
stormen Narve som Finnmark opplevde i januar 2006. Risikoen for at ekstremvær opptrer 
hyppigere ved global oppvarming øker. Figur 1.1 viser katastroferammede New Orléans. 
 

 
 
Figur 1.1: Mennesker som må hanskes med de store vannmassene etter orkanen Katarina. Bildet er hentet fra 
www.VG.no 
 
En økning i havnivået som følge av vannets utvidelse ved temperaturøkning samt nedsmelting av 
innlandsis vil få store konsekvenser for lavereliggende deler av verden. For de som lever og 
dyrker jorda på de utsatte områdene vil det kunne bli et problem med ny bostedsplass og både 
strender og jordbruksområder vil stå i faresonen for å gå tapt. Dette vil kunne ha betydning for 
flere 100 millioner mennesker. En global oppvarming vil kunne føre til at den geografiske 
fordelingen av landbruksproduksjonen vil kunne bli endret. Dette kan igjen føre til sult og 
hungersnød i enkelte områder. Det er også en fare for at ferskvanntilførselen endres, noe som vil 
ha effekt på drikkevann i byer og vanning ved jordbruksarealer. Livsbetingelsene til planter og 
dyr vil kunne endres så raskt at mange organismer ikke klarer å omstille seg like raskt til de nye 
betingelsene. En endring i økosystemet vil kunne føre til reduksjon i biologisk mangfold. Endring 
i temperatur kan også gi følger for de store sirkulasjonssystemene både i atmosfæren og 
havstrømmene. Dette kan igjen føre til store klimatiske konsekvenser for flere områder. Faren for 
økt utbredelse av infeksjonssykdommer er også større med økt temperatur. [3] 
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 Den antatte årsaken til global oppvarming er i hovedsak økt utslipp av drivhusgasser. 
Drivhusgasser er gasser i atmosfæren som absorberer langbølget stråling utsendt av 
jordoverflaten. De viktigst drivhusgassene er vanndamp - , karbondioksid - , metan - 

, lystgass -  og ozon -  [2]. Karbondioksid er minst effektiv som drivhusgass per kg, 
men likevel er gassens bidrag til den globale oppvarmingen størst, fordi mengden som slippes ut 
er mange ganger større enn mengden av de andre drivhusgassene.  

OH 2 2CO

4CH ON2 3O

 
 
1.2 Politiske verktøy 
 
En viktig forutsetning for den internasjonale klimadebatten er IPCC-rapportene. IPCC`s rolle er å 
fastsette den best tilgjengelige forskningen på klimaendring fra hele verden på et omfattende, 
objektivt, åpent og klart grunnlag. IPCC-rapportene fungere som en referanse for 
beslutningstakere, forskere og andre eksperter rundt om i verden. Mange politiske avgjørelse er 
tatt på bakgrunn av IPCC-rapporter. 

Politiske verktøy for å få ned utslippet av karbondioksid er mange. Blant annet: 
 

- Karbon-skatt 
- Omsettbare karbon-kvoter 
- Subsidiere fornybar energi 
- Innføring av strenge energi effektivitetsstandarder 
- Forskning og utvikling på alternative energikilder 
- Teknologioverføring til utviklingsland 

 
Innføring av karbon-skatt og karbon-kvoter fører til at bedrifter har økonomisk interesse i å holde 
utslippet på et lavt nivå. De vil yte mye for å få ned -utslippet. Karbon-kvoter er også med 
på å kontrollere det totale utslippsnivået. Ved å subsidiere fornybar energi vil kostnadene for 
miljøvennlig energi være konkurransedyktig med fossilt brensel. Andre politiske virkemidler er 
internasjonale avtaler som Kyotoavtalen. Den ble undertegnet i desember 1997, og forplikter I-
landene til å redusere sin samlede utslipp av drivhusgasser.  

2CO

 
 
1.3 Temperaturendring 
 
Den globale gjennomsnittstemperaturen nær jordoverflaten har hatt en økning på 0,6 °C  
gjennom det 20. århundret [3]. Figur 1.2 viser variasjoner i temperaturen nær  
jordoverflaten i løpet av de siste 140 årene. 
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Figur 1.2: Jordens overflatetemperatur er vist år for år ved vertikale streker og omtrent tiår for tiår ved linje gjennom 
de siste 140 årene. Estimatet gir at overflatetemperaturen har steget med C°± 2,06,0  i løpet av det 20. århundret. 
Figuren er hentet fra IPCC Third Assessment Report – Climate Change 2001. 
 
Ved hjelp av klimamodeller er jordens gjennomsnittlige overflatetemperatur i løpet av perioden 
1990 til 2100 antatt å stige med 1,4 °C til 5,8 °C [3]. 

Figur 1.3 viser temperaturavvik fra lufttemperaturnormalen 1961-1990 for hele året fra 1900 
til 2005 på Østlandet. 

 

 
Figur 1.3: Temperaturavvik fra lufttemperaturnormalen 1961 – 1990 for Østlandet, årene 1900-2005. Figuren er 
hentet fra www.met.no. 
 
Normalverdien for lufttemperaturen 1961 – 1990 for Østlandet gjennom hele året er 0,81 °C [5].  

For Ås er ikke lufttemperaturserien homogenisert. En figur av den inhomogeniserte 
lufttemperaturserie fra Ås vises i figur 1.4. Grafen viser gjennomsnittet av alle døgns verdier fom. 
1. mai tom. 30. september. 
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Figur 1.4: Sommergjennomsnittet av inhomogenisert lufttemperaturserie målt ved Ås fom. 1898 tom. 2004.  
 
Som figur 1.4 viser, øker temperaturen gjennom de siste 107 årene. Lineær regresjon gjennom 
punktene for årene 1983 – 2004 gir at lufttemperaturen har økt med 0,05 °C hvert år. Årene 1983 
– 2004 er valgt fordi disse målingene er homogene, de er tatt på samme sted, sammen tidspunkt 
og i samme høyde. 
 
 
1.4 Jordtemperatur 
 
Det er undersøkt hva som er publisert av forskning på jordtemperatur i Norge. Det som er funnet 
omhandler frost/tele og permafrost, som for eksempel ”Masseutskiftningsmaterialer for 
teleforbygning på vei og jernbane” av A. Watzinger [6], ”Frost i jord, sikring mot teleskader” av 
Norges teknisk- naturvitenskaplige forskningsråd og statens veivesens utvalg [7] og ”Patterns of 
soil temperature and moisture in the active layer and upper permafrost at Barrow, Alaska: 1993-
1999” av K. M. Hinkel [8]. Det er ikke funnet noe om lange tidsserier på jordtemperatur. 

Jordtemperaturserien fra Ås er Norges lengste, og derfor spesielt interessant. Aktuelle 
spørsmål i tilknytning til forskning på jordtemperaturserier er: Hvordan har jordtemperaturen 
endret seg gjennom de siste 100 årene? Hvordan har jordtemperaturen endret seg i forhold til 
lufttemperaturen de siste 100 årene?  
 Jordtemperaturen er mer representativ for stedet enn det lufttemperaturen er. 
Lufttemperaturen avhenger mye av de store luftstrømmene i det globale systemet. 
Jordtemperaturen er avhengig av energiomsetningen i jordoverflaten som igjen er avhengig av 
solinnstråling, utstråling og nedbør.  
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1.5 Mål og problemstilling 
 
I løpet av denne studien skal en jordtemperaturserie fra Ås dokumenteres, homogeniseres og 
analyseres. Gjennom de 107 årene med målinger har det vært foretatt flere endringer av både 
målested, måledybde og avlesningstidspunkt. Jordtemperaturserien strekker seg fra 1898 til 2004. 
Hele serien skal homogeniseres fram til dagens standarder, d.v.s. målestedet Sørås, avlesning kl 
13 hvert døgn og måledybde 20 cm under kortklippet gressbevokst overflate.  
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2 Teori 
 
 
2.1 Stråling fra solen 
 
Sola er drivkraften for hele klimasystemet. Sola er stjernen som vårt solsystem kretser rundt. 
Jorda har en middelavstand til sola på . Sola kan bli ansett som en kontinuerlig 
fusjonsreaktor, bestående av ekstremt varme gasser. Kjernens temperatur er estimert til 13,6 
millioner K, mens solens overflatetemperatur er 5780 K [9]. Solen stråler omtrent som et sort 
legeme. Dette betyr at emissiviteten er tilnærmet 1. Utstrålingen for et sort legeme er gitt ved 
Stefan-Boltzmanns lov [10]: 

m1110496,1 ⋅

 
4TE εσ=                                                                      (2.1) 

 
der E er utstrålingstettheten oppgitt i 2m

W , ε er emissiviteten, 10 ≤≤ ε , 42
81067,5

Km
W−×=σ  er 

Stefan-Boltzmann-konstanten og T er den absolutte temperaturen. Stråling fra et sort legeme ved 
6000 K, strålingsenergien fra sola utenfor jordas atmosfære og strålingsenergien fra sola ved 
havets nivå er vist i figur 2.1. 
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Figur 2.1: Stiplet linje viser strålingen fra et sort legeme med overflatetemperatur på 6000 K, heltrukket linje viser 
strålingsenergien fra sola utenfor jordas atmosfære og heltrukket linje med skravering viser strålingsenergien fra Sola 
ved havets nivå. Figuren er hentet fra Mikro- og lokalmeteorologi av Kåre Utaaker. 
 
Strålingen fra sola ved bakken kan deles inn i tre hovedkategorier [9], vist i tabell 2.1: 
 
Tabell 2.1: Oversikt over strålingen fra sola som treffer bakken, inndelt i strålingstype, bølgelengde og prosentandel.  
 

Strålingstype Bølgelengde [µm] Andel av strålingen [%] 
Ultrafiolett stråling [0,02, 0,4]  9 
Synlig lys [0,4, 0,7] 45 
Infrarød stråling [0,7, 3] 46 

 
Gjennom solstråling mottar jorda energi. Den energimengden jorda mottar er uttrykt ved 
solarkonstanten, . Solarkonstanten er definert som den strålingsenergien fra sola som treffer 
jordas ytre atmosfære per tid og areal på en flate orientert vinkelrett på solstrålene. 
Solarkonstanten er 

0G

213670 m
WG = . Solstrålingen som treffer jordens ytre atmosfære vil enten 

absorberes, reflekteres eller transmitteres. Fordelt over jordens areal over døgnet tilsvarer det en 
gjennomsnittlig innstråling på omlag 230 2m

W . Den strålingen som transmitteres ned til 

jordoverflaten ved Ås midt på dagen om sommeren tilsvarer ca 1000 2m
W .  

 
 
2.2 Varmeprosesser 
 
Det finnes fire varmeoverføringsmekanismer; stråling, varmeledning, konveksjon og 
evapotranspirasjon. Stråling, varmeledning og konveksjon omtales i kapittel 2.2.1 – 2.2.3. 
Evapotranspirasjon er omtalt i kapittel 2.3.3.  
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2.2.1 Stråling 
 
Alle legemer sender ut stråling jamfør Stefan-Boltzmanns lov, likning (2.1). Bølgelengden for 
maksimum energi per bølgelengdeenhet, mλ , er omvendt proporsjonal med den absolutte 
temperaturen og er gitt ved Wiens forskyvningslov [10]: 
 

T
k

m =λ  

 
der K

mk µ2897=  og mλ  er oppgitt i µm. For sola er mλ  omtrent 0,5 µm og for jorda er mλ  
omtrent 10 µm [10]. 
 Netto varmeoverføring ved stråling er gitt ved likningen [11]: 
 

)( 44
omgivoverflstråling TTAQ −= εσ  

 
der  er varmeoverføringsraten i watt ved stråling mellom overflaten og omgivelsene, A er 
overflatearealet til legemet,  er overflatetemperaturen til objektet og  er temperaturen 
til omgivelsene. 

strålingQ

overflT omgivT

 
 
2.2.2 Varmeledning 
 
Ved varmeledning kreves det kontakt. Varmetransporten skjer ved molekylær ledning. Netto 
varmeoverføring ved varmeledning er gitt ved likningen [11]: 
 

x
TAkQ sledning ∂
∂

=                                                           (2.2) 

 
der  er varmeoverføringsraten i watt ved varmeledning,  er varmeledningsevnen, ledningQ sk x

T
∂
∂  er 

den gjennomsnittlige temperaturgradienten gjennom et tynt lag av varmeledningsmediet. 
Grunnen til at laget må være tynt er at ved varmetransport gjennom et lag kan det forekomme 
oppvarming eller avkjøling av selve laget. I så fall vil energistrømmen inn være forskjellig fra 
energistrømmen ut av laget. 
 
 
2.2.3 Konveksjon 
 
Konveksjon er varmeledning som skjer ved bevegelse av et fluid mot et fast legeme. Det finnes to 
former for konveksjon: tvungen konveksjon og fri konveksjon.  
 Ved fri konveksjon beveger fluidet seg vertikalt p.g.a. endring i fluidets temperatur og 
dermed tetthet.  
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 Ved tvungen konveksjon vil fluidet ha en tvungen bevegelse mot det faste legemet ved hjelp 
av for eksempel en vifte, en pumpe eller en vind. Netto varmeoverføring ved konveksjon er gitt 
ved likningen [11]: 
 

)( foverflkonv TThAQ −=  
 
der  er varmeoverføringsraten i watt ved konveksjon,  er konveksjon 
varmeoverføringskoeffisienten,  er fluidets temperatur og  er legemets 
overflatetemperatur. 

konvQ h

fT overflT

 
 
2.3 Energibalansen  
 
Strålingen fra sola er i hovedsak kortbølget stråling, 0,02 µm < λ < 3 µm [10]. Reflektansen, 
d.v.s. forholdet mellom reflektert og innkommende stråling, for kortbølget stråling, kalles albedo. 
Albedoen uttrykkes ved likningen [10]: 
 

↓
↑

=
K
Kα  

 
der α  er albedo,  er reflektert kortbølget stråling og  er innkommende kortbølget 
stråling. Jorda og atmosfæren sender ut langbølget stråling, 3 µm < λ < 100 µm [10]. 
Strålingsbalansen ved jordoverflaten uttrykkes i likningen [10]: 

↑K ↓K

 
*** )()1( LKLLKQ +=↑−↓+−↓= α  

 
der  er strålingsbalansen,  er langbølget stråling utsendt fra atmosfæren til overflaten,  
er langbølget stråling utsendt fra overflaten, 

*Q ↓L ↑L
*K  er netto kortbølget stråling og  er netto 

langbølget stråling. Alle størrelser er gitt i 

*L
2m

W .  
 Energiutveksling ved en ideell flate, d.v.s. ”uendelig” vid, horisontal flate med fast underlag 
og ensartet overflatedekke, er gitt ved likningen [10]: 
 

EHG QQQQ ++=*  
 
der  er varmeoverføring ved ledning til/fra underlaget,  er varmeoverføring ved 
konveksjon av følbar varme til/fra atmosfæren og , jamfør kapittel 2.3.3, er turbulent transport 
av latent varme (fordampning/kondensasjon) til/fra atmosfæren. Energistrømmene er vist 
skjematisk i figur 2.2 [10]: 

GQ HQ

EQ
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Figur 2.2: Skjematisk framstilling av energistrømmene ved jordoverflaten en klar sommerdag. 

 
Størrelsen og retningen på energistrømmene endrer seg gjennom døgnet og året. Gjennom våren 
og sommeren vil det lagres energi i jorden og gjennom høsten og vinteren vil energien i jorden 
tappes ut. Gjennom døgnet vil strålingsbalansen være størst midt på dagen når sola har mest 
innstråling, mens den er negativ på natten når det kortbølgete strålingstapet fra flaten overgår den 
langbølgete strålingen fra atmosfæren. På dagen går det meste av energien med til 
evapotranspirasjon, mens en mindre del går med til å varme opp jorda under og luften over. Figur 
2.3 viser den daglige gange for energistrømmene for en flate dekket med kortklippet gress med 
god tilgang på vann på Kise Hedmark (60°54’N). Middel for tre klarværsdøgn, 23. – 25. juni 
1959 [10]. 
 

 
Figur 2.3: Den daglige gange til nettostrålingen, varmefluksen til jord, varmefluksen til luft og fordampningen av 
vann. Middel av tre klarværsdøgn, 23. – 25. juni 1959 på Kise Hedmark (60°54`N). Figuren er hentet fra Mikro- og 
lokalmeteorologi Det atmosfæriske miljø på liten skala. 
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2.3.1 Varmefluks til jord 
 
Om dagen er varmefluksen til jord oftest positiv, d.v.s. at varmen går fra jordoverflaten og ned i 
jordlaget. Om natten er varmefluksen til jord oftest negativ, d.v.s. at varmen går fra jorden og opp 
til jordoverflaten. Temperaturforskjellen mellom jordoverflaten og jorden er drivkraften til 
varmeledningen slik det framkommer av likning (2.2). En modell for varmefluksen til jord kan 
uttrykkes ved likningen [10]: 
 

z
TkQ sG ∂
∂

−=  

 
der  er varmeledningsevnen. Varmeledningsevnen er stoffavhengig og har stor innflytelse på 
varmefluksen til jord. Varmeledningsevnen avhenger av ledningsevnen til de enkelte 
jordpartiklene, av partikkelstørrelse, av porevolum og av jordfuktighet. Varmeledningsevnen 
øker med økende vanninnhold. Dette kommer av at vann legger seg som en film rundt partiklene 
og skaper god kontakt samtidig som luft fortrenges. Vann leder godt mens luft opptrer som en 
god isolator. Varmeledningsevnen er avhengig av temperaturledningsevnen og varmekapasiteten 
som det framkommer i likningen under [10]: 

sk

 
Ck ss κ=  

 
der sκ  er temperaturledningsevnen og C er varmekapasiteten. I stoffer der 
temperaturledningsevnen er stor, vil temperaturen forplante seg raskt nedover i et forholdsvis 
dypt jordlag. Et eksempel på temperaturvariasjonen i forskjellig dybder under jordoverflaten er 
gitt i figur 2.4. Målingene er gjort under bar mark i fuktig åkerjord i middel av tre klarværsdøgn 
26.- 28. juni på Kleppe (60°31’N) [10]. 
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Figur 2.4: Temperaturgangen for flere dyp i bar, fuktig åkerjord. Middel av tre klarværsdøgn 26. – 28. juni på 
Kleppe (60°31`N). Figuren er hentet fra Mikro- og lokalmeteorologi Det atmosfæriske miljø på liten skala. 
 
Som figur 2.4 viser, er temperaturvariasjonen størst nærmest jordoverflaten. Ved 1 cm varierer 
temperaturen, i dette tilfellet, omlag 17 grader gjennom et døgn. Gjennom samme tidsperiode 
varierer temperaturen kun 3 grader ved 20 cm.  

Det finnes en modell som anslår temperaturen ved forskjellige dyp til forskjellige tidspunkt. 
Modellen er gitt ved likningen [12]: 
 

( )( )[ ]dzttPeATztJT mo
dz

overfloverfl //2sin),( )/( −−+= − π                   (2.3) 
 
der  er jordtemperaturen ved dybde z og tiden t, ),( ztJT overflT  er gjennomsnittlig 
overflatetemperatur,  er amplituden til overflatetemperaturens bølge, overflA P  er perioden til 

temperaturvariasjonen, i vårt tilfelle et døgn,  er tiden når mt overfloverfl TT =  mens  stiger, d er 
dempningsdybden gitt ved likningen under [13]. 

overflT

 
( ) 2/1/πκ sPd =  

 
der sκ er temperaturledningsevnen. 
 Det finnes også en modell som sier noe om tidsforsinkelsen for temperaturbølgen ved 
dybdeendring. Modellen er gitt ved likningen [13]: 
 

( ) 2/1/
2 sPzt πκ∆

=∆  

 
der  er tidsforsinkelsen for temperaturbølgen ved dybdeendring og t∆ z∆  er dybdeendringen. 
 En modell for bølgeamplituden kan uttrykkes ved likningen [10]: 
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( )

P
zz

zz
seAA κ
π

21

21

−

=  
 
der  og  er bølgeamplituden i dybde z1 og z2, 1zA 2zA sκ  er temperaturledningsevnen og P er 
perioden til bølgen (ett døgn, P = 86400 s.). 
 
 
2.3.2 Varmefluks til luft 
 
Når jordoverflaten er varmere enn luften over, er  positiv. Det vil si at varmefluksen av følbar 
varme går fra jordoverflaten til luften over. Dette er oftest tilfellet på dagtid da innstrålingen er 
stor. En del av strålingstapet gjennom natten blir erstattet med følbar varme fra luft til jord. 
Varmefluksen fra jordoverflaten til luften skjer ved varmeledning, konveksjon og turbulent 
diffusjon.  

HQ

 En modell for varmefluksen fra jordoverflaten til luft kan uttrykkes ved likninger. Varmen 
gjennom det laminære grenselaget kan uttrykkes ved likningen [13]: 
 

z
TcQ HPH ∆

∆
−= κρ  

 
der ρ  er luftas tetthet,  er luftas spesifikke varme ved konstant trykk, Pc Hκ  er den molekylære 
diffusjonskoeffisienten for følbar varme. 
 Fluksen av følbar varme i det turbulente grenselaget kan uttrykkes ved likningen [13]: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Γ−

∆
∆

−=
z
TKcQ HPH ρ  

 
der  er turbulent diffusjonskoeffisient for følbar varme og Γ er den tørradiabatiske 
temperaturgradienten, 

HK

m
C°−⋅=Γ 3108,9 , d.v.s. at lufta avkjøles med 0,98 °C for hver 100 m økning 

i høyde [10]. 
 
 
2.3.3 Evapotranspirasjon 
 
En stor andel av den tilførte energien går med til å fordampe vann. Vanndamptransporten går ofte 
fra flaten til luften gjennom hele døgnet. Energien bindes til dampen ved fordampning og 
frigjøres senere ved kondensering.  

En modell for fordampningsraten er gitt ved likningen [10]: 
 

z
qKLQ EvE ∂

∂
−= ρ  
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der ρ  er tettheten til vanndamp,  er fordampningsvarmen,  er den turbulente 
diffusjonskoeffisienten for vanndamp og 

vL EK

z
q
∂
∂  er gradienten i spesifikk fuktighet i et tynt sjikt. 

Energiomsetningen for bar mark er forskjellig fra energiomsteningen for plantebevokst 
overflate. Dette er fordi plantene deltar i energiomsetningen. I figur 2.5 er en modell for 
energistrømmene vist skjematisk. Her er jord og plantebestanden betraktet som et volum. 

 
Figur 2.5: Skjematisk framstilling av energiomsetningen ved plantedekket jord. Figuren er hentet fra Mikro- og 
lokalmeteorologi Det atmosfæriske miljø på liten skala. 

 
For plantedekke på en ideell flate kan energibalansen skrives ved likningen [10]: 
 

PSEH QQQQQ ∆+∆++=*  
 
der  er netto endring i følbar varme i plantebestanden og i jorden under og  er netto 
endring i lagret biokjemisk energi som dannes ved plantenes fotosyntese. Endringen i lagret 
biokjemisk energi, , utgjør kun 2 – 3 % av strålingsbalansen [10]. Derfor tas det ofte ikke 
hensyn til dette leddet ved analyse av energifluksene. 

SQ∆ PQ∆

PQ∆
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3 Metoder og midler 
 
 
3.1 Søråsfeltet 
 
UMB, tidligere Norges landbrukshøyskole, har foretatt meteorologiske målinger på Ås så langt 
tilbake som fra 1859. Gjennom årene 1898 til 1918 lå den meteorologiske målestasjonen ved 
Andedammen. Deretter ble målestasjonen flyttet til Skogsdammen. I 1983 ble målestasjonen 
igjen flyttet, denne gangen til Sørås. Se figur 3.1. UMB etablerte da en feltstasjon for 
agroklimatiske studier på Sørås, som ligger 1 km fra Ås sentrum og en halv kilometer fra UMB-
campus. Ås ligger omlag 10 km øst for Oslofjorden og 30 km sør for Oslo. Koordinater for 
målestasjonen er breddegrad: 59° 40`, lengdegrad: 10° 51` og 93 m.o.h. Feltstasjonen har et areal 
på 12 da. Omgivelsene består av 500 da. åkerlandskap. Rundt åkerlandskapet er det 
villabebyggelse og skog, med minsteavstand til målestasjonen på 200 m. [14]. Se figur 3.2 for 
oversikt over området rundt målestasjonen på Sørås. 

Målestasjonen er i dag et fullautomatisert feltlaboratorium, med omfattende logge- og 
måleutstyr for kontinuerlig registrering hvert 10. minutt av meteorologiske data. Det finnes en 
database med over 50 parametere som logges automatisk. Feltstasjonen har daglig tilsyn, 
manuelle kontrollrutiner og i tillegg avleses de viktigste parametrene manuelt på ukedager. 
Eksempler på sentrale parametrer som måles er; lufttemperatur, luftfuktighet, nedbør, vindstyrke, 
vindretning, varmetransport i jord, globalstrålingen og den spektrale fordelingen samt 
strålingsbalansen [14]. Målestasjonen har stått på Sørås siden 1.5.1983. 
 Figur 3.1 viser et flyfoto med oversikt over beliggenheten til de tre målestasjonene som er 
omtalt i denne studie. Målestasjonen ved Andedammen ble benyttet fom. 1894 tom. 30.6.1918. 
Målestasjonen ved Skogsdammen ble benyttet fom. 1.7.1918 tom. 30.4.1987. Overlapping med 
dobbeltmålinger ved Sørås og Skogsdammen foregikk årene fom. 1983 tom. 1987. Målestasjonen 
ved Sørås ble tatt i bruk 1.5.1983.  
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Figur 3.1: Flyfoto av UMB og avmerkning av målestasjoner. Hvit ring: Sørås. Sort ring: Skogsdammen. Grå ring: 
Andedammen. Nord er opp på bildet. Ås sentrum ligger til høyre i bildet langs den sør-nordgående jernbanelinjen. 
UMB-campus utgjør venstre halvdel av området nord for den øst-vestgående Drøbakveien like over markeringen av 
Skogsdammen. Fotoet er hentet fra UMBs fotoarkiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2: Området rundt målestasjonen Sørås. Radien på sirkelen tilsvarerer 1 km. I sentrum av sirkelen står 
vindmålermasten. Åkerlandskap, skog og bebygget område er markert med skravering. 
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3.2 Jordtemperaturmåling på Ås 
 
I 1892 ble de første daglige jordtemperaturmålingene satt i gang, da ved dypene 25 cm, 50 cm og 
100 cm. Allerede i november i 1894, kun to år senere, ble jordtermometrene flyttet til den gamle 
kjøkkenhagen, også omtalt som Andedammen. I midten av juli 1895 ble termometrene byttet ut 
med nye, med større nøyaktighet ved avlesning. [15] Samtidig ble et termometer satt ved 150 cm 
dyp og et i jordoverflaten. Alle termometrene ble avlest en gang i døgnet, kl 14 [16].  

1.7.1918 ble målingene flyttet fra Andedammen til Skogsdammen [17]. Termometrene ble 
flyttet til samme dybde og avlest til samme tidspunkt. Fra 1.1.1949 ble termometrene avlest kl 13 
istedenfor kl 14. 1.5.1960 ble målepunktene endret til følgende målepunkt under jordoverflaten: 2 
cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm og 100 cm [18]. Figur 3.3 viser en skjematisk oversikt over når 
det er tatt målinger av de forskjellige dypene. 
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Figur 3.3: Skjematisk oversikt over når det er tatt målinger av de forskjellige dypene. 

 
1.5.1983 ble målestasjonen flyttet fra Skogsdammen til Sørås [19]. Begrunnelsen for flyttingen 
var at det i området nær målestasjonen skulle bygges en stor idrettshall (GG-hallen). Både 
vegetasjon og bygninger rundt målestasjonen ville ha skjermende effekt, og Skogsdammen ville 
bli en mindre egnet målestasjon i framtiden. Det ble foretatt parallellmålinger for årene 1983 – 
1987 for å sammenlikne klimaet mellom disse to målestasjonene. Fra og med flyttingen til Sørås 
har det vært automatiske målinger i tillegg til manuell avlesning. I perioder av tiden 
målestasjonen har stått på Sørås har verdiene som ble avlest kl 13 gått tapt, men 
døgnmiddeltemperaturen har blitt bevart. 
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 I denne studie er det valgt å se på to jordtemperaturserier. Serien for årene fom. 1898 tom. 
1959 for 25 cm dybde, og serien for årene fom. 1960 tom. 2004 for 20 cm dybde. Dypene 20 cm 
og 25 cm ble valgt fordi dette var et passende dyp å studere. Det eksisterer ikke målinger på 
grunnere dyp langt nok tilbake i tid. Problemet med dypere dyp var at de ville kunne være 
påvirket av vinterens snø og frost langt utpå våren. Tabell 3.1 viser en kort oversikt over 
jordtemperaturserienes 5 delperioder med tidsperiode, sted, dybde, avlesningstidspunkt og antall 
år. Klokkeslettet refererer alltid til normaltid (UTC). 
 
Tabell 3.1: Jordtemperaturseriens 5 delperioder med sted, dybde og avlesningstidspunkt for jordtemperaturseriene 
ved dypene 20 cm og 25 cm. Kontinuerlig logging betyr avlesning hvert tiende sekund og middelverdien for hvert 
tiende minutt lagres i databasen [14]. 
 

Tidsperiode Sted Dybde [cm] Avlesningstidspkt. Antall år 
1.1.1898 tom. 

30.06.1918 Andedammen 25 14.00 20 år 6 mnd 

1.7.1918 tom. 
31.12.1948 Skogsdammen 25 14.00 30 år 6 mnd 

1.1.1949 tom. 
30.04.1960 Skogsdammen 25 13.00 11 år 4 mnd 

1.5.1960 tom. 
30.04.1983 Skogsdammen 20 13.00 23 år 

1.5.1983 tom. 
31.12.2004 Sørås 20 Kontinuerlig 

logging 21 år 8 mnd 

 
Det var ikke mulig å finne ut av hvilke typer termometre som ble brukt i de forskjellige 
tidsperiodene, men vi vet at jordtemperaturmålingene ved Andedammen ble gjort med måleutstyr 
fra firmaet Johannes Greiner i München, etter Wollny´s modell [15] og [20]. Inndelingen på 
termometrene var tidels grader [15]. Helt fram til 1.5.1983 ble det brukt kvikksølvtermometre. 

Metoden for å måle jordtemperaturen med kvikksølvtermometre ble utført på en standardisert 
måte, beskrevet i Handbok for Met. Observatører [21]. Det ble operert med to forskjellig måter å 
utføre målingene på, en for små og en for store dyp. For dypene 5 cm, 10 cm og 20 cm er 
termometeroppstillingen som vist i figur 3.4. 
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Figur 3.4: Skjematisk oppstilling for måling av jordtemperaturen ved 5 cm, 10 cm og 20 cm. Figuren er hentet fra 
Handbok for Met. Observatører, 1965 
 
I Handbok for Met. Observatører står det beskrevet hvordan termometeroppstillingen er. 
Bokstavene i parentes viser til figur 3.4.  
 

”Glasstermometrene er montert i et stativ (s). Hullet i jorda for termometrene lages med en pinne eller graves. 
Jorda trykkes forsiktig, men fast, omkring termometrene. En må nøye påse at kvikksølvkula på termometret 
virkelig er plassert i den angitte dybde under jordoverflaten. På hvert termometer er dybden angitt ved en 
forhøyning i termometerglasset (a), og denne forhøyning skal være i flukt med jordoverflaten (b).” 
 

Avlesningen ble foretatt uten å røre termometrene.  
For dypene 50 cm og 100 cm ble en annen termometeroppstilling benyttet.  

Termometeroppstillingen er som vist i figur 3.5.  
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Figur 3.5: Skjematisk oppstilling for måling av jordtemperaturen ved 50 cm og 100 cm. Figuren er hentet fra 
Handbok for Met. Observatører, 1965 
 
I Handbok for Met. Observatører står det beskrevet hvordan termometeroppstillingen er. 
Bokstavene i parentes viser til figur 3.5.  
 

”En graver et plastrør (p) av lengde 60 cm (110 cm) ned i jorda slik at 10 cm av røret stikker over jordoverflaten 
(b). Selve termometeret (t) er festet nederst på en spesialkonstruert trestang (a), ”termometerholder” slik at 
kvikksølvkula er i god kontakt med en metallkapsel (m) på den nedre enden av stanga (a). Termometerholderen 
senkes ned i plastrøret, og følgelig vil termometerkula bli plassert 50 cm (100 cm) under jordoverflaten. Stedet 
for jordtemperaturmålinger i 50 cm og 100 cm dyp velges hvor grunnvannet står lavt.” 

  
Ved avlesning ble termometret løftet opp etter håndtaket (h), og temperaturen måtte da avleses 
hurtig før termometeret ble plassert tilbake i jorden. Alle jordtemperaturer ble avlest på tidels 
grader. [21]    
 
Fra målestasjonen ble flyttet til Søråsfeltet ble Pt-100 sensorer benyttet. Den typen Pt-100 
sensorer som er benyttet er 1/3 DIN. Temperaturelementet består av viklinger av platina som gir 
en motstand på 100 Ω ved 0 °C, motstanden varierer med temperaturen. Ved å måle spenning og 
strøm beregnes motstanden i temperaturelementet. Motstanden i kopperledningen blir også tatt 
hensyn til ved å måle spenningsfallet over dem til enhver tid. Pt-100 sensorene er meget 
langtidsstabile. Usikkerheten for Pt-100 sensorene er normalt på  ved . Usikkerheten 
øker lineært fra . Usikkerheten før kalibrering og justering kan uttrykkes ved likningen [22]: 

Co1,0± Co0
Co0

 
( )xy ⋅⋅+±= −3106,11,0  
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der y er usikkerheten oppgitt i , x er antall °C. Usikkerheten ved 15 °C er på . Før 
Pt-100 sensorene ble montert under jordoverflaten ble de nullpunktkalibrert og justert slik at 
usikkerheten kunne uttrykkes ved likningen: 

Co± Co12,0±

 
( )xy ⋅⋅±= −3106,1  

 
Dette betyr at instrumentusikkerheten ved 15 °C er på , noe som er særdeles lav 
usikkerhet. Måleusikkerhet er omtalt i kapittel 3.6. Måleoppstillingen for Pt-100 sensorene er i 
dag som i figur 3.6.   

Co024,0±

 
Figur 3.6: Skisse over hvordan jordtermometrene er stilt opp på Sørås fom. 1.5.1983. 

 
Det er gravd et dypt hull med dybde > 100 cm. I dybden 100 cm under jordoverflaten er det ført 
inn et termometer i veggen på jordhullet horisontalt. Ledningen fra sensoren er lagt horisontalt i 
samme dybde som termometeret og ført opp til et kabelrør. Dette er gjort for å unngå å lede 
varme fra små dyp ned til termometret. Samme prosedyre er gjort for termometrene i dypene 50 
cm, 20 cm og 10 cm. For dypene 5 cm og 2 cm under jorden er termometrene lagt ned i jordhullet 
ved gjenngraving. 

Ved å studere de meterologiske dagbøkene fra Søråsfeltet var det mulig å finne ut av hva som 
er gjort med jordtemperaturmålingene i perioden 1983 – 2004. 20.3.1993 ble µ-mac nullpunkt 
justert. µ-mac er det instrumentet som måler Pt-100 sensorene og beregner temperaturen. 
23.9.1994 ble det gravd ned en ny parallell med Pt-100 sensorer ca 10 meter bortenfor de gamle 
termometrene, fordi det ble oppdaget at termometrene i jorden gav ustabile verdier. Det ble antatt 
at dette var p.g.a. at vann hadde kommet inn i silikonet rundt temperaturelementet. De nye 
instrumentene ble kalibrert før nedsetting. 5.5.1999 ble termometrene i dybde 2 cm, 5 cm, 10 cm 
og 20 cm gravd opp og byttet ut. Dette ble gjort fordi en kontroll av motstanden i termometrene 
gav for lav verdi. 
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3.3 Klimaet på Ås 
 
Det er i all hovedsak 3 faktorer som virker inn på makroklimaet: 
 

- Innstråling fra sola 
- Vinden i høyere luftlag 
- Fordelingen av land - hav, store fjellkjeder etc. 

 
I Norge har vi fremadherskende vestavind. Innstrålingen fra sola er liten om vinteren og på 
Østlandet har vi Langfjellene mellom oss og Atlanteren. Vi har relativt milde vintre og noenlunde 
normal temperatur om sommeren i forhold til breddegraden. På Ås er det sønnavinden som 
dominerer om sommeren. [1] Vindstyrken er også relativt større om sommeren enn om vinteren. 
Nedbøren er jevnt fordelt gjennom året. Tabell 3.2 viser oversikt over normalverdier på 
lufttemperatur, nedbør og snødybde på Ås for perioden 1961 – 1990 [14]: 
 
Tabell 3.2: Oversikt over den siste 30-årsnormalen for lufttemperatur, nedbør og snødybde på Ås for normalperioden 
1961 – 1990. 
 

Måned Temperatur 
1961-1990 [°C] 

Nedbør 
1961-1990 [mm] 

Snødybde 
1961-1990 [cm] 

Januar -4,8 49 20 
Februar -4,8 35 30 

Mars -0,7 48 25 
April 4,1 39 5 
Mai 10,3 60 0 
Juni 14,8 68 0 
Juli 16,1 81 0 

August 14,9 83 0 
September 10,6 90 0 
Oktober 6,2 100 0 

November 0,4 79 5 
Desember -3,4 53 10 

Året 5,3 785 - 
 
Figur 3.7 viser grafisk oversikt over normalverdier på lufttemperatur og nedbør på Ås for 
perioden 1961 – 1990. Stiplet linje viser gjennomsnittstemperatur gjennom hele året. 
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Figur 3.7: Grafisk oversikt over normalverdier på lufttemperatur, LT, vist med symbolet ▲, og nedbør, N, på Ås for 
perioden 1961 – 1990. Stiplet linje viser gjennomsnittstemperatur gjennom hele året.  
 
 
3.4 Homogenisering av jordtemperaturseriene 
 
Det er i hovedsak tre problemer som må løses ved homogenisering av jordtemperaturserien. Dette 
gjelder endringen av: 
 

- sted 
- dybde 
- tidspunkt for avlesning 

 
Samt problemet med tap av jordtemperaturverider. Litteratursøk og innsamling av 
dokumentasjon har vært nødvendig for å finne ut mest mulig av hvordan forholdene var på 
stedene. Det har vært prøvd forskjellig metoder for å finne metodene som fungerte.  

Ved homogenisering og analyse er kun månedene fom. mai tom. september tatt i betraktning. 
Disse månedene er måneder uten snødekke. Ved snødekket jordoverflate vil snøen virke som 
isolasjon på jorden under og innstråling og utstråling har liten innvirkning på jordtemperaturen.  
 
 
3.4.1 Stedsflytting, Andedammen – Skogsdammen 
 
Litteratursøk på den gamle målestasjonen ved Andedammen gav en del interessante fakta om 
stedet. I ”Veiret paa Aas og temperaturmaalinger i jorden i 1918” [23], står det:  
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”Som tidligere bemerket blev den 1.juli 1918 jordtermometrene sammen med de andre instrumenter overført til 
det meteorologiske observatorium i Aas, beliggende ved Skogsdammen. Jordbunden er her, som ogsaa tidligere 
nævnt, av anden beskaffenhet end paa det gamle sted. Der var jorden nemlig vaat og bløt, hvad der ikke var 
heldig, da det mere var noget specielt for denne enkelte plads end stemmende med de alminnelige 
jordbundsforholdene ellers. Det var desuten der vanskelig, altid at holde termometrene i den nøyaktige dybde. 
De nye jordtemperaturmaalingene kan derfor ikke uten videre sammenlignes med de gamle... Som tidligere er 
termometrene anbragt under en græsbevokst overflate.”  

 
Andre utdrag fra samme tekst: 
 

”Det nye sted har avgjort visse fordeler fremfor det gamle. Beliggenheten er nemlig langt mere aapen og fri til 
alle kanter, hvad der straks i de følgende maaneder efter flytningen gav sig tilkjende ved f. eks. Større midlere 
vindstyrker, end man nogensinde hadde hat paa det gamle sted.” 
… 
”Ogsaa hvad temperaturmaalingerne i jorden angaar maa flytningen siges at være fordelaktig, om end 
kontinuiteten i maalingerne paa sæt og vis blev brudt. Paa det gamle sted var nemlig jorden vaat og bløt, hvad 
der mere var noget specielt for denne enkelte plads end nogen uttryk for de gjængse forholde ellers. Jordens 
vandholdighet bevirket desuten, at det var vanskelig at holde termometrene i den nøyaktige dybde under 
overflaten.” 

 
I ”Værobservasjoner i Ås gjennom 125 år” [17] står det: 
 

 ”Den gamle meteorologiske station på Aas... lå i den gamle kjøkkenhave for havebruket, nogle meter vest for 
den nordligste av de der opførte nye villaer (kuskeboligen)”. 

 
Opplysningene som kom fram gav viktig informasjon om hvordan måleforholdene ved 
Andedammen var. Kort oppsummering: 

- Termometrene var plassert i jorden under gressbevokst overflate både ved 
Andedammen og Skogsdammen. 

- Måleutstyret ved Andedammen var plassert i en meget fuktig kjøkkenhage. P.g.a. 
vannmengden var det til dels vanskelig å holde termometrene i deres nøyaktige dybde. 

- P.g.a. bebyggelse og vegetasjon rundt Andedammen opplevde man lavere midlere 
vindstyrke enn ved Skogsdammen. 

 
For å finne ut om det var mulig å observere et tydelig skift i målingen av jordtemperaturen 
mellom målestasjonen ved Andedammen og målestasjonen ved Skogsdammen, ble data fra en 
30-årsperiode før og etter flyttingen analysert: 
 For 15 år før og 15 år etter stedsflyttingen mellom Andedammen og Skogsdammen, d.v.s. 
Perioden 1903 – 1918 og 1918 – 1934, ble det beregnet månedsmiddeltemperaturer for 
jordtemperaturen og for lufttemperaturen, samt differansen mellom dem for månedene mai til 
september. Et sommergjennomsnitt hvert år ble også beregnet som middelverdien for de fem 
månedene. Det ble så laget 6 figurer, en for hver måned og en for sommergjennomsnittet. 
 Det ble videre beregnet gjennomsnitt av månedsverdiene for differansen mellom luft- og 
jordtemperatur for hver av periodene. Dette ble framstilt i to koordinatsystem, et for hver periode. 
Det ble også beregnet gjennomsnittet av månedsverdiene for jordtemperatur for hver av 
periodene. Dette ble framstilt i to koordinatsystem, et for hver periode. 
 
Enkelte data i temperaturserien var åpenbart feil p.g.a. feilpunching e.l. Disse ble forkastet.  
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 Lufttemperaturen ble avlest kl 14 gjennom begge periodene. I periode 1 stod termometret 1,6 
m over bakken. I periode 2 har termometeret hatt to forskjellige høyder. Gjennom årene 1918 til 
1922 har termometeret stått 1,8 m over bakken og gjennom årene 1923 til 1947 har termometrene 
stått 2,1 m over bakken. Fom.1948 har termometrene stått i standardisert høyde 2,0 m over 
bakken [24]. Dette er det ikke tatt hensyn til i analysen. 
 
Analysene av jordtemperaturen og lufttemperaturen skal være med på å si noe om det har vært et 
skifte i jordtemperaturen ved stedsflyttingen mellom Andedammen og Skogsdammen. 
Resultatene er vist i kapittel 4.1. 
 
 
3.4.2 Stedsflytting, Skogsdammen – Sørås 
 
For å finne ut om det var mulig å observere et tydelig skift i målingen av jordtemperaturen 
mellom målestasjonen ved Skogsdammen og målestasjonen ved Sørås, ble data fra en 30-
årsperiode før og etter flyttingen analysert: 
 For 15 år før og 15 år etter stedsflyttingen mellom Skogsdammen og Sørås, d.v.s. perioden 
1968 – 1983 og 1983 – 2004, ble det beregnet månedsmiddeltemperaturer for jordtemperaturen 
og for lufttemperaturen, samt differansen mellom dem for månedene mai til september. Et 
sommergjennomsnitt hvert år ble også beregnet som middelverdien for de fem månedene. Det ble 
så laget 6 figurer, en for hver måned og en for sommergjennomsnittet. 
 Det ble videre beregnet gjennomsnitt av månedsverdiene for differansen mellom luft- og 
jordtemperatur for hver av periodene. Dette ble framstilt i to koordinatsystem, et for hver periode. 
Det ble også beregnet gjennomsnittet av månedsverdiene for jordtemperatur for hver av 
periodene. Dette ble framstilt i to koordinatsystem, et for hver periode. 
 
Enkelte data i temperaturserien var åpenbart feil p.g.a. feilpunching e.l. Disse ble forkastet. 
  
Årene det ble tatt parallellmålinger på Skogsdammen og Sørås, d.v.s. perioden 1983 – 1987, ble 
sammenliknet. Jordtemperaturmålingene for denne perioden er gått tapt. Månedsgjennomsnittet 
for lufttemperaturen for månedene fom. mai tom. september for denne perioden både ved 
Skogsdammen og Sørås ble regnet ut og sammenliknet ved hjelp av et korrelasjonsplott. 
 
Analysene av jordtemperaturen og lufttemperaturen skal være med på å si noe om det har vært et 
skifte i jordtemperaturen ved stedsflyttingen mellom Skogsdammen og Sørås. Resultatene er vist 
i kapittel 4.2. 
 
 
3.4.3 Endring av avlesningstidspunkt, kl 14 – kl 13 
 
Det mest ideelle for å si noe om differansen ved endring av avlesningstidspunkt hadde vært å 
bruke modellen gitt ved likning (2.3) i kapittel 2.3.1, men for å bruke den modellen var det 
nødvendig å ha kjennskap til overflatetemperaturen, noe vi ikke hadde. For å homogenisere 
jordtemperaturserien for målinger avlest kl 14 til kl 13-verdier, ble det derfor foretatt dataanalyse.  

Differansen mellom avlesningstidspunktene kl 14 og kl 13 ble analysert ved å benytte de 
senere års automatiske avlesning. De senere årene har det vært automatisk logging av 
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jordtemperaturen hvert 10. minutt. Fire forskjellig år ble plukket ut til analysering. For å velge ut 
år ble nedbørsdataene tatt i betraktning. En teori om at jordtemperaturen var funksjonsavhengig 
av mengden nedbør skulle testes. Årene som ble analyser er satt opp i tabell 3.3. 
 
Tabell 3.3: Oversikt over årene og årenes nedbør gjennom månedene fom. mai tom. september, som ble analysert for 
å bestemme differansen mellom jordtemperaturen avlest kl 14 og kl 13. 
 

År Mengde nedbør fom. mai 
tom september [mm] 

1996 303 
2000 342 
2002 465 
2004 384 

 
Differansen mellom jordtemperatur avlest kl 14 og kl 13 ble beregnet for hvert døgn. Deretter ble 
gjennomsnittet for hver måned beregnet. Dette ble gjort for alle fire årene og sammenliknet. 
Resultatene er vist i kapittel 4.3. 
 
 
3.4.4. Endring av dybde, 25 cm – 20 cm, kl 14 og kl 13 
 
For å homogenisere jordtemperaturserien fra 25 cm dyp til 20 cm dyp for målinger gjort kl 14 og 
målinger gjort kl 13, ble det foretatt en analyse av jordtemperaturens dybdeprofil. Fom. 1.5.1960 
har jordtermometrene stått i dypene 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm og 100 cm. I de senere 
årene har temperaturen i disse dypene blitt logget automatisk hvert 10. minutt.   

For å se på skiftet 25 cm – 20 cm ble differansen mellom 20 cm og 50 cm studert. Differansen 
mellom jordtemperaturen ved 20 cm dyp og jordtemperaturen ved 50 cm dyp ble beregnet for 
både kl 14 og kl 13. Dette ble gjort for årene fom. 1996 tom. 2004 for kl 14 og årene fom. 1995 
tom. 2004 for kl 13. Grunnen til at akkurat disse årene ble plukket ut for å analyseres er at årene 
før disse årene er delvis mangelfulle med verdier avlest henholdsvis kl 14 og kl 13. 
Gjennomsnittet for hver av månedene og sommergjennomsnittet gjennom hele perioden ble 
beregnet. Deretter ble differansen mellom 20 cm og 25 cm beregnet for hver av månedene ved 
lineær interpolasjon. Resultatene er vist i kapittel 4.4. 
 
 
3.4.5 Endring av avlesningstidspunkt, døgnmiddel – kl 13 
 
For de senere årene har det vært foretatt automatisk logging av jordtemperaturen. For årene, fom. 
1.5.1983 tom. 31.12.2004, har det vært registrert og tatt vare på døgnmiddelverdi for 
jordtemperaturen. For årene fom. 1983 tom. 1986 er alle jordtemperaturverdier avlest kl 13 gått 
tapt. For andre år er noen verdier avlest kl 13 gått tapt, mens noen fortsatt er bevart. Se tillegg A 
for oversikt over hvilke datoer som mangler verdi for jordtemperaturen kl 13. For årene 1987 – 
2004 ble det laget regresjonslikninger med jordtemperatur kl 13 ( ) som funksjon av 

jordtemperatur døgnmiddelverdi (
13klJT

JT ) og differansen mellom lufttemperaturens maksimale verdi 
og minimale verdi (LT(max-min)) det aktuelle døgnet. Se likning (3.1). Dette ble gjort for å 
kunne bestemme jordtemperaturverdien kl 13 for de døgn der verdiene var gått tapt. Det ble 
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prøvd å lage regresjon ved hjelp av andre variable som forrige døgns gjennomsnittlig 
jordtemperatur, luftens maksimal døgnverdi det aktuelle døgnet og luftens minimale døgnverdi 
det aktuelle døgnet. Vi endte opp med regresjonslikningen under: 
 

cLTbJTaJTkl ⋅−+⋅+= min)(max13                            (3.1) 
 
Det ble laget en regresjonslikning for hvert år. Deretter ble beregnet jordtemperatur kl 13 sjekket 
opp mot avlest jordtemperatur kl 13 for de døgnene de eksisterte. Dette ble gjort for å sjekke 
presisjonen til regresjonslikningene. 

Tabell 3.4 viser oversikt over hvilke måneder som har bevart den avleste verdien av 
jordtemperatur kl 13, hvilke måneder det er laget regresjon på kl 13-verdier og hvilke måneder 
det ikke er mulig å lage regresjon på. 
 
Tabell 3.4: Oversikt over hvilke måneder der data er forkastet, beregnet eller målt. Fargekodene gir:   

Sort betyr at hele mnd måtte forkastes p.g.a. feilmålinger.  
Grått betyr at alle målte jordtemperaturverdier kl 13 eksisterer e.v.t. noen mangler, men er umulig å 
beregne.  
Hvitt betyr at alle eller noen av verdiene er beregnet, noen er e.v.t. målt, noen er e.v.t. umulig å 
beregne.  

 
Måned 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Mai            
Juni            
Juli            
August            
September            

 
Årene fom. 1983 tom. 1986 mangler alle jordtemperaturverdier målt kl 13. Årene fom. 1996 tom. 
2004 mangler få jordtemperaturverdier målt kl 13 og de som mangler er ikke mulig å beregne 
p.g.a. manglende døgnmiddelverdi av jordtemperaturen. Resultatene er vist i kapittel 4.5. 
 
 
3.5 Erstattningsverdier for manglende data 
 
Enkelte jordtemperaturverdier er gått tapt og eksisterer ikke. Enkelte verdier er registrert som 0 
°C uten at dette er fysisk mulig ved vurdering av verdiene til nabodøgnene. Enkelte 
temperaturverdier er registrert med unaturlige ekstreme verdier, eksempelvis er 14.7.1931 
registrert med verdien 414,1 °C. Enkelte temperaturverdier er forkastet ved oppdaging av feil, 
eksempelvis er perioden fom. 1.5.1993 tom. 10.6.1993 forkastet. Døgn uten temperaturverdi, 
døgn med registrert unaturlig verdi eller 0 °C-verdi er satt opp i tillegg B. Etter at ekstrem- og 
feil-verdiene er fjernet blir de døgnene som da mangler temperaturverdi tatt i betraktning. Alle 
månedene som har store gap, d.v.s. månedene som mangler 7 eller flere døgn sammenhengende, 
blir ikke uten videre tatt gjennomsnittet av. De døgn som mangler i disse aktuelle månedene blir 
erstattet av gjennomsnittsdøgnverdien av alle dagene med samme dag nummer for årene fom. 
1.7.1918 tom. 31.12.2004. Deretter blir månedsgjennomsnitt funnet. De månedene dette gjelder 
er listet opp i tabell 3.5. Månedene i tabell 3.5 blir ikke benyttet ved beregning av 
temperaturendring for hver enkelt måned, men kun i beregning av gjennomsnittet av sommeren. 
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Tabell 3.5: Oversikt over månedene med store gap der manglende dager ble erstattet av gjennomsnittet av alle 
dagene med samme dag og måned nummer i perioden 1.7.1918 – 30.9.2004, kun månedene fom. mai tom. 
september. 
 

År Måned Antall dager 
som mangler 

1922 Juni 15 
1961 Mai 28 
1961 Juni 19 
1963 Juli Hele 
1965 Mai 19 
1982 Mai 13 
1987 Mai 10 
1987 Juli 22 
1991 Juli 15 
1992 August 13 
1993 Mai Hele 
1997 Mai Hele 
1997 Juni 29 
1999 Mai 11 

 
I tillegg til disse månedene er årene 1983, 1984, 1985 og 1986 helt uten temperaturverdier. Disse 
årene blir ikke erstattet med gjennomsnittsverdier. Året 1994 er blitt forkastet som feilmålinger 
og blir heller ikke erstattet med gjennomsnittsverdier. 
  
 
3.6 Måleusikkerhet 
 
Ved analysen av måleusikkerheten er det flere faktorer som kan spille inn. Kilder til 
måleusikkerhet er mange. 
 

- Operatøren 
- Måleobjektet 
- Måleoppstilling 
- Signalbehandling og programvare 
- Måleutstyret 
- Omgivelser og miljø 
- Måleprosedyre 
- Referanser til måleutstyret 

 
Følger operatøren måleprosedyren? Operatørens ferdigheter og erfaringer gir resultater deretter. 
Blir termometrene avlest nøye nok? Er måleprosedyren bra nok? Måleutstyrets stabilitet, 
nøyaktighet og måleusikkerhet spiller også inn. Måleoppstillingen spiller en stor rolle. Er 
måleoppstillingen slik at målingene som blir tatt faktisk er representabel for det som ønskes målt? 
Signalbehandling av målingene virker også inn på måleresultatet.  

 - 30 - 



Den tiden da kvikksølvtermometrene stod vertikalt i jorden kan være en kilde til 
måleusikkerhet. Temperaturen langs hele termometeret er med på å utvide kvikksølvet i 
termometeret. Måleobjektet, jorden, er ikke et homogent medium. Det gir begrensninger på hvor 
nøyaktig en måling kan være for å være representativ for målefeltet. Et tidligere forskningsforsøk 
fra UMB på Ås viser at det ikke er nødvendig å ha for høy oppløsning på termometrene p.g.a. 
usikkerheten i mediet [25]. Ved oppløsning på mer enn 0,1 °C vil målingen ikke lenger være 
representativ for et stort areal og målingen gir da meget begrenset gyldighet for måleområdet 
fordi jorden ikke er et homogent medium og temperaturen i feltet vil variere.  
 I analysen av måleusikkerheten av den homogeniserte jordtemperaturserien er standardavviket 
til økningen til regresjonslikningen antatt å veie tyngst. De andre faktorene som bidrar til 
måleusikkerhet er veldig små sammenliknet med standardavviket til regresjonslikningen. Derfor 
tas kun usikkerheten til økningen til regresjonslikningen med i analysen av måleusikkerheten.  
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4 Homogenisering 
 
 
Homogenisering av jordtemperaturserien er gjennomført ved hjelp av metodene beskrevet i det 
foregående kapitlet. Prosessen i homogeniseringsarbeidet er beskrevet i dette kapitlet mens 
analyse av den homogeniserte serien presenteres i kapittel 5. 
 
 
4.1 Stedsflytting, Andedammen – Skogsdammen 
 
Jordtemperaturen, lufttemperaturen og differansen mellom dem er vist i figur 4.1 for hver av 
månedene fom. mai tom. september, for årene 1903 til 1934. Grafen nederst til høyre, ”Sommer”, 
viser det samme for middelverdier for alle fem månedene. Stiplet vertikal linje markerer 
stedsflytting. Til venstre for stiplet linje refererer målingene til Andedammen. Til høyre for 
stiplet linje referer målingene til Skogsdammen. Gjennomsnittsverdier for lufttemperaturen og 
jordtemperaturen ved Andedammen, årene 1903 – 1918, og Skogsdammen, årene 1918 – 1934, 
er vist i tabell 4.1 med tilhørende standardavvik. 
 
Tabell 4.1: Gjennomsnittet med standardavvik for lufttemperatur og jordtemperatur ved Andedammen, årene 1903 – 
1918, og Skogsdammen, årene 1918 – 1934. Gjennomsnittet i venstre kolonne. Standardavvik i høyre kolonne. 
 

Måned 

Andedammen 
1903 – 1918 

lufttemperatur 
[°C] 

Skogsdammen 
1918 – 1934 

lufttemperatur 
[°C] 

Andedammen 
1903 – 1918  

jordtemperatur 
[°C] 

Skogsdammen 
1918 – 1934  

jordtemperatur 
[°C] 

Mai 14,9 1,9 12,8 1,9 7,2 1,5 8,0 1,4 
Juni 18,9 1,5 16,8 2,2 11,6 0,8 12,1 1,1 
Juli 20,9 1,9 19,9 1,6 14,2 1,0 14,8 0,9 

August 19,0 1,5 17,9 1,3 13,8 0,9 14,2 0,8 
September 15,4 1,0 14,2 1,0 10,9 0,7 11,2 0,8 
Sommer 17,7 1,0 16,4 1,0 11,5 0,7 12,1 0,7 
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Figur 4.1: Temperaturer for årene 1903 – 1934, før og etter flyttingen fra Andedammen til Skogsdammen i 1918. 
Flyttetidspunktet er markert med vertikal stiplet linje. + viser lufttemperatur. ▲ viser jordtemperatur. ○ viser 
differansen mellom lufttemperatur og jordtemperatur. 
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Statistikken for hver måned med gjennomsnitt av differansen mellom lufttemperaturen og 
jordtemperaturen for periode 1, dvs. årene 1903 – 1918, og periode 2, dvs. årene 1918 – 1934, er 
vist i figur 4.2 og tabell 4.2. 
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Figur 4.2: Gjennomsnittsverdier med standardavvik for differansen mellom lufttemperatur og jordtemperatur ved 
Andedammen, årene 1903 – 1918 til venstre, og Skogsdammen, årene 1918 – 1934 til høyre. Horisontal stiplet linje 
markerer gjennomsnittsverdien for hele perioden. 
 
 
Tabell 4.2: Gjennomsnittsverdier med standardavvik for differansen mellom lufttemperatur og jordtemperatur ved 
Andedammen, årene 1903 – 1918, og Skogsdammen, årene 1918 – 1934. Gjennomsnitt i venstre kolonne. 
Standardavvik i høyre kolonne. 

 

Måned 

Andedammen 
1903 – 1918 

differanse mellom 
lufttemperatur og 

jordtemperatur [°C] 

Skogsdammen  
1918 – 1934  

differanse mellom 
lufttemperatur og 

jordtemperatur [°C] 

Endring 
[°C] 

Mai 7,2 1,9 4,9 0,9 2,3 
Juni 7,3 1,2 4,7 1,4 2,6 
Juli 6,6 1,3 5,2 1,0 1,4 

August 5,2 1,2 3,7 0,8 1,5 
September 4,4 0,8 3,0 0,7 1,4 
Sommer 6,1 0,7 4,3 0,5 1,8 

 
Som figur 4.2 viser, ligger differansen mellom lufttemperatur og jordtemperatur høyere for 
periode 1 enn periode 2. Sommergjennomsnittet ligger på 6,1 ± 0,7 °C for periode 1 og 4,3 ± 0,5 
°C for periode 2. Differansen mellom lufttemperaturen og jordtemperaturen synker altså fra 
Andedammen til Skogsdammen med mellom 1,2 °C og 2,6 °C, slik tabell 4.2 viser.  

Statistikken for hver måned med gjennomsnitt av jordtemperaturen for periode 1, d.v.s. årene 
1903 – 1918, og periode 2, d.v.s. årene 1918 – 1934, vises i figur 4.3. Stiplet linje markerer 
gjennomsnittet for hele perioden. 
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Figur 4.3: Gjennomsnittlig jordtemperatur, JT, for månedene fom. mai tom. september, ved Andedammen årene 
1903 – 1918 til venstre, og ved Skogsdammen årene 1918 – 1934 til høyre. Horisontal stiplet linje tilsvarer 
gjennomsnittet gjennom hele perioden.  
 
Som figur 4.3 viser, ligger jordtemperaturene lavere for periode 1 enn periode 2. 
Sommergjennomsnittet ligger på 11,5 ± 0,7 °C for periode 1 og 12,1 ± 0,7 °C for periode 2.  

Det kan observeres et skift i både jordtemperatur og lufttemperatur ved stedsflytting. 
Jordtemperaturen øker fra Andedammen til Skogsdammen, mens lufttemperaturen synker j.f.r. 
figur 4.1, 4.2 og 4.3 og tabell 4.1 og 4.2.  

Analysene viser at det er et skift i både lufttemperaturen og jordtemperaturen ved stedsflytting 
fra Andedammen til Skogsdammen. Litteraturanalysen viser at lufttemperaturen deler av tiden 
var målt i lavere høyde på Andedammen enn Skogsdammen. Vindstyrken var også lavere ved 
Andedammen enn Skogsdammen p.g.a. tett bebyggelse. Disse opplysningene er kanskje en del av 
forklaringen på skiftet i lufttemperaturen. En opplysning som ble avgjørende var at måleutstyret 
var plassert i en fuktig kjøkkenhage, der det til tider var vanskelig å holde termometrene i 
nøyaktige dybde. Homogenisering av jordtemperaturer som er registrert under så usikre forhold 
som målingene ved Andedammen ville blitt svært vanskelig og gi svært usikre resultater. 
Målingene fra Andedammen blir derfor ikke tatt med i den homogeniserte serien i denne studien.   
 
 
4.2 Stedsflytting, Skogsdammen – Søråsfeltet 
 
Jordtemperaturen, lufttemperaturen og differansen mellom dem er vist i figur 4.4 for hver av 
månedene fom. mai tom. september, for årene 1968 til 2004. Grafen nederst til høyre, ”Sommer”, 
viser det samme for middelverdier for alle fem månedene. Stiplet vertikal linje markerer 
stedsflytting. Til venstre for stiplet linje refererer målingene til Skogsdammen. Til høyre for 
stiplet linje referer målingene til Sørås. Gjennomsnittsverdier for lufttemperaturen og 
jordtemperaturen ved Skogsdammen, årene 1968 – 1983, og Sørås, årene 1983 – 2004, er vist i 
tabell 4.3. 
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Tabell 4.3: Gjennomsnittet med standardavvik for lufttemperatur og jordtemperatur ved Skogsdammen, årene 1968 
– 1983, og Sørås, årene 1983 – 2004. Gjennomsnittet i venstre kolonne. Standardavvik i høyre kolonne. 
 

Måned 

Skogsdammen 
1968 – 1983 

lufttemperatur 
[°C] 

Sørås  
1983 – 2004 

lufttemperatur 
[°C] 

Skogsdammen 
1968 – 1983  

jordtemperatur 
[°C] 

Sørås 
1987 – 2004  

jordtemperatur 
[°C] 

Mai 13,6 1,3 14,0 1,7 8,3 0,7 8,9 1,4 
Juni 18,2 1,6 13,4 1,3 13,9 1,0 13,4 1,3 
Juli 19,3 1,6 19,5 1,7 15,8 0,9 15,8 0,9 

August 19,9 1,7 18,7 2,4 15,0 0,7 15,5 1,5 
September 14,0 1,0 14,0 1,3 11,4 0,9 12,0 1,5 
Sommer 16,9 0,7 16,7 0,9 12,8 0,5 13,0 1,0 
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Figur 4.4: Temperaturer for årene 1968 – 2004, før og etter flyttingen fra Skogsdammen til Sørås i 1983. 
Flyttetidspunktet er markert med vertikal stiplet linje. + viser lufttemperatur. ▲ viser jordtemperatur. ○ viser 
differansen mellom lufttemperatur og jordtemperatur. 
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Statistikken for hver måned med gjennomsnitt av differansen mellom lufttemperaturen og 
jordtemperaturen for periode 1, d.v.s. årene 1968 – 1983, og periode 2, d.v.s. årene 1983 – 2004, 
er vist i figur 4.5 og tabell 4.4. 
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Figur 4.5: Gjennomsnittsverdier med standardavvik for differansen mellom lufttemperatur og jordtemperatur ved 
Skogsdammen, årene 1968 – 1983 til venstre, og Sørås, årene 1983 – 2004 til høyre. Horisontal stiplet linje markerer 
gjennomsnittsverdien for hele perioden. 
 
 
Tabell 4.4: Gjennomsnittsverdier med standardavvik for differansen mellom lufttemperatur og jordtemperatur ved 
Skogsdammen, årene 1968 – 1983, og Sørås, årene 1983 – 2004. Gjennomsnittet i venstre kolonne. Standardavvik i 
høyre kolonne. 

 

Måned 

Skogsdammen 
1968 – 1983  

differanse mellom 
lufttemperatur og 

jordtemperatur [°C] 

Sørås  
1987 – 2004  

differanse mellom 
lufttemperatur og 

jordtemperatur [°C] 

Endring 
[°C] 

Mai 5,4 1,6 5,2 1,4 0,2 
Juni 4,3 1,1 3,7 1,2 0,6 
Juli 3,5 1,1 3,4 1,0 0,1 

August 4,1 1,5 3,4 1,3 0,7 
September 2,6 0,5 2,3 1,0 0,3 
Sommer 4,0 0,8 3,7 0,8 0,3 

 
Som figur 4.5 viser, kan det ikke observeres et tydelig skifte mellom differansen mellom 
lufttemperaturen og jordtemperaturen for periode 1 og periode 2. Sommergjennomsnittet ligger 
på 4,0 ± 0,8 °C for periode 1 og 3,7 ± 0,8 °C for periode 2. Differansen mellom lufttemperaturen 
og jordtemperaturen synker altså fra Skogsdammen til Sørås med mellom 0,1 °C og 0,7 °C, slik 
tabell 4.4 viser. 

Statistikken for hver måned med gjennomsnitt av jordtemperaturen for periode 1, d.v.s. årene 
1968 – 1983, og periode 2, d.v.s. årene 1983 – 2004, vises i figur 4.6. Stiplet linje markerer 
gjennomsnittet for hele perioden. 
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Figur 4.6: Gjennomsnittlig jordtemperatur, JT, for månedene fom. mai tom. september, ved Skogsdammen, årene 
1968 – 1983 til venstre, og ved Sørås, årene 1983 – 2004 til høyre.  
 
Det kan ikke observeres et klart skifte i jordtemperaturen ved stedsflytting, j.f.r. figur 4.4, 4.5 og 
4.6 og tabell 4.3 og 4.4. 
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4.2.1. Parallellmåling av lufttemperaturen ved Skogsdammen og Sørås 
 
Parallellmålingene av lufttemperaturen ved Skogsdammen og Sørås vises i figur 4.7. 
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Figur 4.7: Korrelasjonsdiagram for parallelle målinger av lufttemperaturen ved Skogsdammen og Sørås for årene 
fom. 1983 tom. 1987 for månedene fom. mai tom. september og sommergjennomsnitt. Stiplet linje er lineær 
regresjonslinje gjennom punktene og har funksjonen 270,001,1)( += xxy . 
 
For året 1983 er det ikke beregnet sommergjennomsnitt for Skogsdammen fordi det manglet 
verdier for juli 1983 på Skogsdammen. Som figur 4.7 viser er lufttemperaturen på Skogsdammen 
omtrent 0,3 °C høyere enn på Sørås. Dette er også som forventet p.g.a. tettere bebyggelse og 
vegetasjon ved Skogsdammen som har skjermende effekt. 

Analysene viser at det ikke er et klart skifte i jordtemperaturen ved stedsflytting fra 
Skogsdammen til Sørås. I den homogeniserte serien blir det ikke gjort noen korreksjon for 
stedsflyttingen mellom Skogsdammen og Sørås. 
 
 
4.3 Endring av avlesningstidspunkt, kl 14 – kl 13 
 
Temperaturforskjellen mellom avlesning kl 14 og kl 13 for fire utvalgte år med kontinuerlig 
temperaturlogging er vist i figurene 4.8 og 4.9. Diagrammene i venstre kolonne viser differansen 
mellom verdier avlest kl 14 og kl 13 for hver dag. Horisontal stiplet linje viser 0 °C. 
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Diagrammene i høyre kolonne viser gjennomsnittsverdier for denne differansen for hver måned i 
de tilsvarende årene. 
 

 

1/5 31/5 30/6 30/7 29/8 28/9
1996

-0.1

0

0.1

0.2

0.3dJT/°C

                                   Mai             Juni              Juli         August        September
-0.1

0

0.1

0.2

0.3dJT/°C

1996

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/5 31/5 30/6 30/7 29/8 28/9
2000

-0.1

0

0.1

0.2

0.3dJT/°C

                                 Mai             Juni               Juli           August    September
-0.1

0

0.1

0.2

0.3dJT/°C

2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.8: Øverst til venstre og nederst til venstre: differansen mellom jordtemperaturen avlest kl 14 og kl 13, dJT, 
for årene 1996 og 2000. Øverst til høyre og nederst til høyre: differansen mellom jordtemperaturen avlest kl 14 og 
jordtemperaturen avlest kl 13, dJT, gjennomsnittlig for alle månedene med tilhørende standardavvik for årene 1996 
og 2000. 
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Figur 4.9: Øverst til venstre og nedrest til venstre: differansen mellom jordtemperaturen avlest kl 14 og kl 13, dJT, 
for årene 2002 og 2004. Øverst til høyre og nederst til høyre: differansen mellom jordtemperaturen avlest kl 14 og 
jordtemperaturen avlest kl 13, dJT, gjennomsnittlig for alle månedene med tilhørende standardavvik for årene 2002 
og 2004. 
 
Diagrammene i figur 4.8 og 4.9 viser en systematisk forskjell mellom avlesning kl 14 og kl 13. 
Nesten alle differansene mellom kl 14 og kl 13 er positive. Kun 21 av 612 differanser er negative. 
I tabell 4.5 vises en oversikt over alle fire årene med gjennomsnittlig differansen for hver av 
månedene mellom jordtemperatur kl 14 og kl 13. 
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Tabell 4.5: Oversikt over årene 1996, 2000, 2002 og 2004 som er analysert med månedsgjennomsnitt av differansen 
mellom jordtemperatur avlest kl 14 og kl 13 med standardavvik. Alle verdiene er oppgitt i °C. Gjennomsnittet i 
venstre kolonne. Standardavvik i høyre kolonne. 
 

År 1996 2000 2002 2004 
Mai 0,11 0,08 0,095 0,06 0,091 0,05 0,077 0,05 
Juni 0,096 0,06 0,10 0,07 0,12 0,05 0,091 0,06 
Juli 0,16 0,07 0,090 0,06 0,066 0,05 0,090 0,05 

August 0,17 0,07 0,10 0,05 0,10 0,05 0,074 0,05 
September 0,11 0,07 0,072 0,03 0,088 0,05 0,047 0,03 
Sommer 0,13 0,07 0,092 0,06 0,092 0,05 0,076 0,05 

 
Basert på disse dataene har vi brukt -0,1 °C som korreksjon for forskjellen mellom avlesning kl 
14 og kl 13 ved 20 cm dyp: 
 

CT °−=Δ 1,0  
 
der TΔ  er differansen mellom jordtemperaturen ved 20 cm dyp avlest kl 13 og jordtemperaturen 
ved 20 cm dyp avlest kl 14. Det er ikke mulig å gjøre en mer nøyaktig korreksjon både siden 
nøyaktigheten i den opprinnelige avlesningen kun er på 0,1 °C og fordi standardavvikene er så 
store som de er. 
 
 
4.4 Endring av dybde 25 cm – 20 cm, kl 14 og kl 13 
 
I figur 4.10 vises to eksempler på lufttemperaturen og jordtemperaturprofilen i jorden avlest kl 
14. Det ene diagrammet er en vårdag og det andre diagrammet er en høstdag. Det var klart vær 
begge dagene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.10: Jordtemperaturprofilen med dybdene 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm og 100 cm, avlest kl 14 en klar 
vårdag og en klar høstdag. Horisontal stiplet linje tilsvarer lufttemperatur, målt i 2 m høyde. Til venstre: a, 
10.5.2004. Til høyre: b, 30.9.2004.  
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Temperaturprofilen i figur 4.10a viser at oppvarming av jorden pågår nedover i alle dyp. Den 
deriverte av temperaturgradienten er positiv. Det kaldeste målepunktet er 100 cm under jorda. 
Temperaturprofilen i figur 4.10b viser at det pågår avkjøling av jorden ved 50 cm og 100 cm dyp. 
Den deriverte av temperaturgradienten er negativ. Temperaturen ved 50 cm og 100 cm er høyere 
enn alle andre målte dyp. 

I figur 4.11 vises to eksempler på lufttemperaturen og jordtemperaturprofilen i jorden avlest kl 
13. Det ene diagrammet er en vårdag og det andre diagrammet er en høstdag. Det var klart vær 
begge dagene. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.11: Jordtemperaturprofilen med dybdene 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm og 100 cm, avlest kl 13 en klar 
vårdag og en klar høstdag. Horisontal stiplet linje tilsvarer lufttemperatur, målt i 2 m høyde. Til venstre: a, 1.5.1995. 
Til høyre: b, 1.9.1999.  
 
Temperaturprofilen i figur 4.11a viser at oppvarming av jorden pågår nedover i alle dyp. Det 
kaldeste målepunktet er 100 cm under jorda. Temperaturprofilen i figur 4.10b viser at det pågår 
avkjøling av jorden ved 50 cm dyp. Ved 50 cm er temperaturen høyere enn nærmeste målepunkt 
både over og under dette punktet. 

Differansen mellom 20 cm dyp og 50 cm dyp kl 14 vises i figur 4.12. Gjennomsnittet av hver 
av månedene gjennom årene fom. 1996 tom. 2004 ble beregnet. 

 
 

1 10
Dybde

100
/cm

2

4

6

8

10

12JT/°C

1 10
Dybde

100
/cm

10

12

14

16

18

20JT/°C

 - 45 - 



 

                     Mai    Juni Juli August September
-2

-1

0

1

2dJT/°C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.12: Differansen mellom jordtemperatur ved 20 cm og 50 cm, dJT, avlest kl 14, gjennomsnittlig for alle 
månedene fom. mai tom. september for årene fom. 1996 tom. 2004. Horisontal stiplet linje tilsvarer gjennomsnittet 
av de aktuelle månedene gjennom de aktuelle årene. 
 
Figur 4.12 viser at differansen mellom 20 cm og 50 cm kl 14 er størst i juni, mens den er negativ 
i september. Sommergjennomsnittet er på C°± 3,07,0 . Gjennomsnittlig har månedene mai, juni 
og juli sterk oppvarming fra 20 cm til 50 cm. August har gjennomsnittlig svak oppvarming, mens 
september gjennomsnittlig har avkjøling fra 50 cm til 20 cm. Ved lineær interpolasjon ble 
differansen mellom 20 cm og 25 cm bestemt. Jordtemperaturprofilen har egentlig en 
eksponensiell form. Så langt ned som 20 cm til 50 cm under jordoverflaten vil det ikke ha så mye 
å si på resultatet om det brukes lineær regresjon eller eksponensiell regresjon. I tabell 4.6 vises 
statistikken. 
 
Tabell 4.6: Gjennomsnittlig differanse og tilhørende standardavvik mellom 20 cm dyp og 50 cm dyp avlest kl 14, 
hver av månedene for årene fom. 1996 tom. 2004 og den lineære interpolerte differansen mellom 20 cm og 25 cm for 
hver måned. Gjennomsnittet i venstre kolonne. Standardavvik i høyre kolonne. 
 

Måned 20 cm - 50 cm [°C] Interpolert 20 cm - 25 cm 
[°C] 

Mai 1,0 0,5 0,17 
Juni 1,4 0,7 0,23 
Juli 1,2 0,3 0,20 

August 0,46 0,5 0,08 
September -0,71 0,3 -0,12 
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Analysen gir korreksjon for de forskjellige månedene. For mai, juni og juli blir temperaturen ved 
25 cm dyp kl 14 korrigert ved: 
 

CT °−=Δ 2,0  
 
der TΔ  er differansen mellom jordtemperaturen ved 25 cm dyp kl 14 og jordtemperaturen ved 20 
cm dyp kl 14. 

For månedene august og september pågår det avkjøling i dypere lag. Særlig i september pågår 
det ofte avkjøling av laget 50 cm under jorden. Det finnes kun målinger fra 20 cm dyp og 50 cm 
dyp. Det vites ingenting om temperaturen mellom disse punktene. Det ville være gjetting å si at 
temperaturen er høyere for 25 cm enn for 20 cm selv om temperaturen for 50 cm er høyere enn 
20 cm. Derfor er korreksjonen for august og september 0 °C: 
 

CT °=Δ 0  
 
Analysen av differansen mellom 20 cm dyp og 50 cm dyp kl 13 vises i figur 4.13. Gjennomsnittet 
av hver av månedene gjennom årene fom. 1995 tom. 2004 ble beregnet. 
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Figur 4.13: Differansen mellom jordtemperatur ved 20 cm og 50 cm, dJT, avlest kl 13, gjennomsnittlig for alle 
månedene fom. mai tom. september for årene fom. 1995 tom. 2004. Horisontal stiplet linje tilsvarer gjennomsnittet 
av de aktuelle månedene gjennom de aktuelle årene. 
 
Figur 4.13 viser at differansen mellom 20 cm og 50 cm kl 13 er størst i juni, mens den er negativ 
i september. Sommergjennomsnittet er på 0,6 ± 0,3 °C. Gjennomsnittlig har månedene mai, juni 
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og juli sterk oppvarming fra 20 cm til 50 cm. August har gjennomsnittlig svak oppvarming, mens 
september gjennomsnittlig har avkjøling fra 50 cm til 20 cm. Ved lineær interpolasjon ble 
differansen mellom 20 cm og 25 cm bestemt. Jordtemperaturprofilen har egentlig en 
eksponensiell form. Så langt ned som 20 cm til 50 cm under jordoverflaten vil det ikke ha så mye 
å si på resultatet om det brukes lineær regresjon eller eksponensiell regresjon. I tabell 4.7 vises 
statistikken. 
 
Tabell 4.7: Viser gjennomsnittlig differanse og tilhørende standardavvik mellom 20 cm dyp og 50 cm dyp avlest kl 
13, hver av månedene for årene fom. 1995 tom. 2004 og den lineære interpolerte differansen mellom 20 cm og 25 cm 
for hver måned. Gjennomsnittet i venstre kolonne. Standardavvik i høyre kolonne. 
 

Måned 20 cm - 50 cm [°C] Interpolert 20 cm - 25 cm [°C] 
Mai 1,0 0,5 0,16 
Juni 1,3 0,7 0,22 
Juli 1,1 0,3 0,18 

August 0,36 0,4 0,06 
September -0,76 0,4 13,0−  

 
Analysen gir korreksjon for de forskjellige månedene. For mai, juni og juli blir temperaturen ved 
25 cm dyp kl 13 korrigert ved: 
 

CT °−=Δ 2,0  
 
der TΔ  er differansen mellom jordtemperaturen ved 25 cm dyp kl 13 og jordtemperaturen ved 20 
cm dyp kl 13. 

For månedene august og september pågår det avkjøling i dypere lag. Særlig i september pågår 
det ofte avkjøling av laget 50 cm under jorden. Det finnes kun målinger fra 20 cm dyp og 50 cm 
dyp. Det vites ingenting om temperaturen mellom disse punktene. Det ville være gjetting å si at 
temperaturen er høyere for 25 cm enn for 20 cm selv om temperaturen for 50 cm er høyere enn 
20 cm. Derfor er korreksjonen for august og september 0 °C: 
 

CT °=Δ 0  
 
 
4.5 Endring av avlesningstidspunkt, døgnmiddel – kl 13 
 
Eksempler på analysen av målt og beregnet jordtemperatur vises i figurene 4.14. I diagrammene 
til venstre vises differansen mellom beregnet og målt jordtemperaturverdi kl 13. I diagrammene 
til høyre vises målt jordtemperatur avlest kl 13. 
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Figur 4.14: Til venstre: differanse mellom beregnet jordtemperatur kl 13 og målt jordtemperatur kl 13, sommeren 
2004. Til høyre: målt jordtemperatur kl 13, sommeren 2004. 
 
Figur 4.14 viser eksempel på et år med gode regresjonsverdier for jordtemperaturen. Alle 
differansene mellom målt og beregnet jordtemperatur ligger innenfor C°± 2,0 , og diagrammet 
med målte verdier for jordtemperaturen har en jevn form. Dette er tilfellet for alle årene i 
perioden fom. 1987 tom. 2004, bortsett fra årene 1993, 1994 og 1997. I tillegg C vises figur av de 
tre problemårene 1993, 1994 og 1997. Ingen beregnede verdier for 2004 blir benyttet fordi mange 
målte verdier er bevart, og de datoene det manglet målte verdier var det umulig å beregne verdi 
p.g.a. manglende middeljordtemperatur. 

Regresjonslikningene som ble benyttet for å beregne jordtemperaturverdiene for de verdiene 
som er gått tapt vises i tabell 4.8. Regresjonskoeffisientene refererer til likningen gitt under: 
 

cLTbJTmidaJT ⋅−+⋅+= min)(max13  
 
Tabell 4.8: Oversikt over regresjonskoeffisientene for de årene beregnede jordtemperaturverdier er benyttet. 
 

År a b c 
1987 -0,010 0,10 0,021 
1988 0,031 0,99 -0,020 
1989 0,19 0,98 -0,014 
1990 0,029 0,99 -0,017 
1991 -0,17 1,0 -0,018 
1992 -0,097 1,0 -0,023 
1995 -0,065 1,0 -0,044 
1999 -0,14 1,0 -0,029 

 
Analysen gir regresjonslikninger til å beregne de jordtemperaturverdiene kl 13 som er gått tapt. 
Se tillegg D for nærmere detalj på datoer som er beregnet ved regresjonslikningene. 
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5 Resultater 
 
 
5.1 Homogenisert tidsrekke 1918 – 2004 
 
Den homogeniserte tidsrekka for jordtemperaturserien vises i figur 5.1. Målingene refererer til 
målestasjonen Sørås, 20 cm under jorden og er avlest kl 13 hver dag. Punktene i figur 5.1 er 
gjennomsnittstemperaturen gjennom tidsperioden fom. 1.5. tom. 30.9. for hvert år, fom. 1919 
tom. 2004. Linjen i figuren viser en lineær regresjon for punktene. 
 Lufttemperaturserien for Ås er ikke homogenisert, derfor er jordtemperaturserien 
sammenliknet med den homogeniserte lufttemperaturserien for Blindern i Oslo for samme 
periode. Koordinatene for målestasjonen på Blindern er: breddegrad: 59° 56`, lengdegrad: 10° 
43`og 94 m.o.h. I figur 5.2 og 5.3 vises henholdsvis den homogeniserte jordtemperaturserien 
normalisert og den homogeniserte lufttemperaturserien normalisert, for hver måned og for 
sommergjennomsnittet. Linjene i figuren viser en lineær regresjon for punktene. 
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Figur 5.1: Gjennomsnittlig jordtemperatur for somrene, dvs. fom. 1.5. tom. 30.9., for årene 1918 – 2004. Linjen 
i figuren viser en lineær regresjon for punktene. 
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Jordtemperaturserie, normalisert 
 

 

1920 1940 1960 1980 2000
JUNI

-4

-2

0

2

4JT/°C

1920 1940 1960 1980 2000
MAI

-4

-2

0

2

4JT/°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1920 1940 1960 1980 2000
AUGUST

-4

-2

0

2

4JT/°C

1920 1940 1960 1980 2000
JULI

-4

-2

0

2

4JT/°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1920 1940 1960 1980 2000
SEPTEMBER

-4

-2

0

2

4JT/°C

1920 1940 1960 1980 2000
SOMMER

-4

-2

0

2

4JT/°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.2: Normalisert jordtemperaturserie for hver av månedene mai, juni, juli, august og september og 
sommergjennomsnittet gjennom årene 1918 – 2004. Linjene i grafene viser en lineær regresjon for punktene. 
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Lufttemperaturserie fra Blindern, homogenisert 
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Figur 5.3: Normalisert lufttemperaturserie for Blindern for hver av månedene mai, juni, juli, august og 
september og sommergjennomsnittet gjennom årene 1918 – 2004. Linjen i grafene viser en lineær regresjon for 
punktene. 
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I tabell 5.1 vises en oversikt over temperaturendringen, gitt ved stigningstallet til 
regresjonslinjen, for den homogeniserte jordtemperaturserien ved Blindern i Oslo for hver av 
månedene og sommergjennomsnittet gjennom årene 1918 til 2004. 
 
Tabell 5.1: Gjennomsnittlig temperaturendring for den homogeniserte jordtemperaturserien for Ås med 
tilhørende standardavvik og gjennomsnittlig temperaturendring for den homogeniserte lufttemperaturserien for 
Blindern i Oslo for tidsrommet 1918 – 2004.  
 

Måned 
Endring i 

jordtemperatur 
pr år [°C] 

Standardavvik 
for endring av 

jordtemperatur 
[°C] 

Endring i 
lufttemperatur  

pr år [°C] 

Standardavvik 
for endring av 
lufttemperatur 

[°C] 
Mai 2101,1 −⋅  21066,0 −⋅  2104,1 −⋅  21058,0 −⋅  
Juni 2107,1 −⋅  21051,0 −⋅  2104,1 −⋅  21067,0 −⋅  
Juli 2102,1 −⋅  21038,0 −⋅  21022,0 −⋅−  21059,0 −⋅  

August 2108,1 −⋅  21045,0 −⋅  2102,1 −⋅  21072,0 −⋅  
September 2101,1 −⋅  21047,0 −⋅  21050,0 −⋅  21051,0 −⋅  
Sommer 2102,1 −⋅  21034,0 −⋅  21083,0 −⋅  21036,0 −⋅  

 
I figur 5.4 vises den inhomogene lufttemperaturserien fra Ås for hver måned, fom. mai tom. 
september, og for sommergjennomsnittet gjennom årene 1918 til 2004. Linjene i figuren viser 
en lineær regresjon for punktene. 
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Lufttemperaturserie fra Ås, inhomogenisert 
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Figur 5.4: Gjennomsnittlig lufttemperatur for Ås, inhomogenisert tidsserie, for hver av månedene mai, juni, juli, 
august og september og sommergjennomsnittet gjennom årene 1918 – 2004. Vertikal stiplet linje viser 
stedsflytting av målestasjonen. Linjene i grafene viser en lineær regresjon for punktene. 
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I tabell 5.2 vises en oversikt over temperaturendringen, gitt ved stigningstallet til 
regresjonslinjen, for den inhomogeiserte lufttemperaturserien ved Ås for hver av månedene og 
sommergjennomsnittet gjennom årene 1918 til 2004. 
 
Tabell 5.2: Gjennomsnittlig lufttemperaturøkning for Ås for den inhomogeniserte serien for tidsrommet 1918 – 
2004. 

 

Måned Lufttemperaturendring 
pr år [°C] 

Standardavvik for endring 
av lufttemperatur [°C] 

Mai 2103,1 −⋅  21058,0 −⋅  
Juni 21082,0 −⋅  21064,0 −⋅  
Juli 21077,0 −⋅−  21058,0 −⋅  

August 21081,0 −⋅  21069,0 −⋅  
September 21016,0 −⋅  21051,0 −⋅  
Sommer 21041,0 −⋅  21037,0 −⋅  

 
I figur 5.5 vises den homogene jordtemperaturserien sammen med den homogene 
lufttemperaturserien fra Blindern i Oslo for hver måned fom. mai tom. september og for 
sommergjennomsnittet gjennom årene 1918 til 2004. Linjene i figuren viser en lineær 
regresjon for punktene. 
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Figur 5.5: Homogenisert jordtemperatur og lufttemperatur fra Oslo for hver av månedene mai, juni, juli, august 
og september og sommergjennomsnitt gjennom årene 1918 til 2004. Linjene i grafene viser en lineær regresjon 
for punktene. + viser lufttemperatur. ▲ viser jordtemperatur. 
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6 Diskusjon 
 
 
6.1 Feilkilder i dataene 
 
De feilverdier som er oppdaget er forkastet. Feilverdier er kategorisert som verdier som er 
unaturlig høy eller lave sett i sammenheng med naboverdiene. Jordtemperaturverdier som er mer 
enn 10 °C høyere eller lavere enn sine naboverdier er kategorisert som feilverdier. Det er forutsatt 
at feilverdiene er så få og små at de ikke har hatt noen innvirkning på dataanalysen. 
 En annen feilkilde er termometeroppstillingen. I perioden før 1983 da det ble brukt 
glasstermometre, stod disse vertikalt i jorden med nederste punkt i den høyden det skulle gjøres 
målinger ved. Temperaturen langs hele termometret hadde innvirkning på kvikksølvet, men det er 
vanskelig å vurdere hvor stor denne feilkilden er.  
 Feilkilder ved manglende dobbeltmåling, kalibrering og justering er også vanskelig å vurdere. 
Det er vankelig å anslå størrelsen på feilen som gjøres ved ikke å kalibrere og justere ved bytting 
til nye instrumenter.  
 
 
6.2 Feilkilder i metodene 
 
Målingene fra Andedammen ble antatt så usikre at de er forkastet i den homogeniserte 
måleserien. Ved analyse av luft- og jordtemperaturen 15 år før og 15 år etter stedsflyttingen kan 
det observeres at både luft- og jordtemperaturen har et skift. Skiftet fra høyere til lavere 
lufttemperatur fra Andedammen til Skogsdammen kommer sannsynligvis delvis av at høyden 
lufttemperaturen ble målt i var lavere ved Andedammen enn Skogsdammen og delvis av at 
målestasjonen ved Andedammen var lokalisert i et mer tettbygget område med bygninger på flere 
kanter. Dette bidro sannsynligvis til mindre vind på målestasjonen ved Andedammen. Skiftet fra 
lavere til høyere jordtemperatur fra Andedammen til Skogsdammen kommer sannsynligvis av at 
jorden var våtere og av en annen type ved Andedammen enn Skogsdammen. 
 
Ved stedsflytting fra Skogsdammen til Søråsfeltet ble luft- og jordtemperaturen 15 år før og 15 år 
etter stedsflyttingen analysert. Det kunne ikke observere et signifikant skift i jordtemperaturen, 
derimot kunne man observere et skift i lufttemperaturen på omlag 0,3 °C. Dette kommer 
sannsynligvis av at målestasjonen ved Skogsdammen var lokalisert i et mer tettbygget område 
enn Sørås. Det kan diskuteres om metoden for å homogenisere for stedsflytting er god. En hake 
ved metoden er at man ved sammenlikning av målestasjonene ser på forskjellige år. Ved denne 
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metoden gjør man en antagelse om at hvis målestasjonen hadde vært på samme sted gjennom 30 
år, ville gjennomsnittet for luft- og jordtemperaturen og differansen mellom luft- og 
jordtemperatur de første 15 år og de neste 15 år vært lik. Man vet ikke om dette stemmer. Været 
endrer seg. En av periodene kan ha bestått av flere varme år enn den andre, men i analysen 
relateres all forskjell mellom periodene til stedsflyttingen. Dette er en svakhet ved metoden som 
det ikke er tatt hensyn til. 
 
For å kompensere for at målingene de tidligere årene ble avlest kl 14 istedenfor kl 13 ble det gjort 
en analyse av differansen mellom jordtemperaturverdier avlest kl 13 og kl 14. Analysen gav en 
differanse på 0,1 °C mellom kl 14- og kl 13-verdi for alle månedene fom. mai tom. september. 
Målestasjonen var lokalisert ved Skogsdammen de årene termometrene ble avlest kl 14, mens 
analysen ble gjort på data fra Sørås. Det er tidligere fastslått at det ikke kunne observeres noe 
tydelig skift mellom jordtemperaturen ved Skogsdammen og Sørås. På dette grunnlag antas 
jordtypen ved Skogsdammen og Sørås å være av samme type. Om dette er tilfellet er vanskelig å 
si. Feilen som gjøres ved denne metoden antas derfor å ikke være av betydning. 
 
For å kompensere for at målingene er avlest ved to forskjellige dyp, 20 cm og 25 cm, ble 
differansen mellom jordtemperaturen ved 20 cm og 50 cm dyp kl 14 og kl 13 ble analysert. Ved å 
bruke lineær interpolasjon på differansen mellom jordtemperaturen ved 20 cm dyp og 50 cm dyp 
ble differansen mellom 20 cm dyp og 25 cm dyp kl 14 og kl 13 anslått. For mai, juni og juli ble 
differansen beregnet til å være 0,2 °C. For august og september ble differansen beregnet til å 
være 0 °C. Dette gjelder både kl 14 og kl 13. Det kan diskuteres om metoden for å homogenisere 
for dybdeflyttingen er god. En hake ved metoden er at spranget mellom temperaturen ved 20 cm 
dyp og temperaturen ved 50 cm dyp er ganske stort. Det er heller ikke helt riktig å interpolere 
temperaturendringen lineært. Temperaturprofilen fra jordoverflaten og ned til 100 cm dyp kan 
godt beskrives som eksponensiell. Feilen som gjøres ved å interpolere lineært er imidlertid liten. 
Korreksjonen for dybdeendring er den samme for kl 13 og kl 14. Dette er påfallende siden man 
skulle forvente noe annet.  
 
For de årene som delvis manglet jordtemperaturverdi for kl 13, ble det laget en regresjonslikning 
med jordtemperatur kl 13 som funksjon av jordtemperaturens døgnmiddel og differansen mellom 
lufttemperaturens maksimal og minimale verdi det aktuelle døgnet. Dette ble gjort for å beregne 
jordtemperaturen kl 13 for de døgn som var gått tapt. Analysen viser at feilen som blir gjort ved å 
bruke regresjonslikningene til å beregne døgn med tapt jordtemperatur kl 13, er liten. Differansen 
mellom de bevarte verdiene og de beregnede verdiene ligger innenfor C°± 2,0 . 
 
 
6.3 Kommentarer til jordtemperaturserien 
 
Den homogeniserte jordtemperaturserien for middel gjennom månedene mai til september, årene 
1918 – 2004, gir endringen ved lineær regresjon: 
 

( ) år
C°−⋅±+ 2103,02,1  

 
Den homogeniserte lufttemperaturserien for middel gjennom månedene mai til september, årene 
1918 – 2004, gir endringen ved lineær regresjon: 
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( ) år

C°−⋅±+ 2104,08,0  
 
Den inhomogene lufttemperaturserien for middel gjennom månedene mai til september, årene 
1918 – 2004, gir endringen ved lineær regresjon: 
 

( ) år
C°−⋅±+ 2104,04,0  

 
Ved å se på tallene ovenfor observeres det at det ikke er en signifikant forskjell for endringen for 
den homogeniserte jordtemperaturserien målt i Ås og den homogeniserte lufttemperaturserien 
målt ved Blindern. Det er en signifikant forskjell mellom økningen for den inhomogene 
lufttemperaturserien målt i Ås og jordtemperaturserien. Dette kan komme av at 
lufttemperaturserien ikke er homogenisert. Lufttermometret har stått i flere høyder og ved to 
målestasjoner gjennom årene 1918 – 2004. Her oppdages faren ved å ukritisk analysere 
inhomogene datasett. 
 Ved å sammenlikne endringen for den homogeniserte jordtemperaturserien målt i Ås og den 
homogeniserte lufttemperaturserien målt ved Blindern for månedene mai, juni, juli, august og 
september observeres det at det kun er juli som gir signifikant forskjell. Ellers kan det observeres 
ved å studere standardavviket for disse to seriene at standardavviket for lufttemperaturserien er 
høyere enn for jordtemperaturserien, med unntak av mai måned. Dette kan komme av at historie 
fra vinteren med frost kan variere mye fra år til år i mai måned.  
 Jordtemperaturen er kanskje en bedre parameter å studere når man skal se på klimaendring. 
Dette kan forklares med at jordens termiske diffusivitet gjør at kortvarige variasjoner i 
lufttemperaturen som følge av for eksempel endringer i skydekke og vind ikke ”slipper gjennom” 
det øvre jordlaget.  

Grimenes artikkel [26] viser at globalstrålingen på Ås har avtatt med 12 % de siste 50 årene. 
En skulle forvente at dette skulle bidra til en reduksjon av luft- og jordtemperatur. Lavere 
utstrålingen kan være forklaringen på at jordtemperaturen og lufttemperaturen øker til tross for 
lavere innstråling. En mulig forklaring kan være en reduksjon av klare netter, og dermed 
utstrålingen. 

Det faktum at jordtemperaturen øker kan ha konsekvenser for utviklingen av rotsystemet til 
plantevekster. Dette kan igjen bety noe for sammensetningen av planter. Dette har igjen 
konsekvenser for nyttevekster. Konsekvensene av at globaltemperaturen øker er omtalt i kapittel 
1.1. 

 
  
6.4 Videre arbeid 
 
For videre arbeid anbefales det å homogenisere lufttemperaturserien for Ås for tidsperioden 1918 
– 2004. Dermed kunne det vært interessant å sammenlikne endringen for luft- og jordtemperatur 
for samme tidsrom. En annen interessant vinkling på arbeidet med jordtemperatur er å se 
nærmere på energibalansen ved jordoverflaten over tid. Å se endringen av energifluksene over tid 
og sammenliknet dette med jordtemperaturen hadde vært interessant. Å forske på konsekvensene 
av at jordtemperaturen øker, særlig i forhold til planter, kunne også vært interessant.  
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Tillegg A 
 
Liste over datoer som mangler målt kl 13-verdi for årene 1983-2004: 
 

År Dato 
1983 Hele 
1984 Hele 
1985 Hele 
1986 Hele 
1987 1.5. 
1987 2.5. 
1987 3.5. 
1987 4.5. 
1987 5.5. 
1987 6.5. 
1987 7.5. 
1987 8.5. 
1987 30.5. 
1987 31.5. 
1987 1.6. 
1987 2.6. 
1987 11.6. 
1987 16.6. 
1987 17.6. 
1987 18.6. 
1987 19.6. 
1987 20.6. 
1987 21.6. 
1987 22.6. 
1987 23.6. 
1987 24.6. 
1987 25.6. 
1987 26.6. 
1987 27.6. 
1987 28.6. 
1987 29.6. 
1987 30.6. 
1987 1.7. 
1987 2.7. 
1987 3.7. 
1987 4.7. 
1987 5.7. 
1987 6.7. 
1987 7.7. 
1987 8.7. 
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1987 9.7. 
1987 10.7. 
1987 11.7. 
1987 12.7. 
1987 13.7. 
1987 15.7. 
1987 16.7. 
1987 17.7. 
1987 18.7. 
1987 19.7. 
1987 20.7. 
1987 21.7. 
1987 22.7. 
1987 23.7. 
1987 24.7. 
1987 25.7. 
1987 26.7. 
1987 27.7. 
1987 28.7. 
1987 29.7. 
1987 30.7. 
1987 31.7. 
1987 1.8. 
1987 2.8. 
1987 3.8. 
1987 4.8. 
1987 5.8. 
1987 6.8. 
1987 7.8. 
1987 8.8. 
1987 9.8. 
1987 10.8. 
1987 11.8. 
1987 12.8. 
1987 13.8. 
1987 14.8. 
1987 15.8. 
1987 16.8. 
1987 17.8. 
1987 18.8. 
1987 19.8. 
1987 20.8. 
1987 21.8. 
1987 22.8. 
1987 23.8. 
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1987 24.8. 
1987 25.8. 
1987 26.8. 
1987 27.8. 
1987 28.8. 
1987 29.8. 
1987 30.8. 
1987 31.8. 
1987 1.9. 
1987 2.9. 
1987 3.9. 
1987 4.9. 
1987 5.9. 
1987 6.9. 
1987 7.9. 
1987 8.9. 
1987 9.9. 
1987 10.9. 
1987 11.9. 
1987 12.9. 
1987 13.9. 
1987 14.9. 
1987 15.9. 
1987 16.9. 
1987 17.9. 
1987 18.9. 
1987 19.9. 
1987 20.9. 
1987 21.9. 
1987 22.9. 
1987 23.9. 
1987 24.9. 
1987 25.9. 
1987 26.9. 
1987 27.9. 
1987 28.9. 
1987 29.9. 
1987 30.9. 
1988 1.5. 
1988 2.5. 
1988 3.5. 
1988 4.5. 
1988 5.5. 
1988 6.5. 
1988 7.5. 
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1988 8.5. 
1988 9.5. 
1988 10.5. 
1988 11.5. 
1988 12.5. 
1988 13.5. 
1988 14.5. 
1988 15.5. 
1988 16.5. 
1988 17.5. 
1988 18.5. 
1988 19.5. 
1988 20.5. 
1988 21.5. 
1988 22.5. 
1988 23.5. 
1988 24.5. 
1988 25.5. 
1988 26.5. 
1988 27.5. 
1988 28.5. 
1988 29.5. 
1988 30.5. 
1988 31.5. 
1988 1.6. 
1988 2.6. 
1988 3.6. 
1988 4.6. 
1988 5.6. 
1988 6.6. 
1988 7.6. 
1988 8.6. 
1988 9.6. 
1988 10.6. 
1988 11.6. 
1988 12.6. 
1988 13.6. 
1988 14.6. 
1988 15.6. 
1988 16.6. 
1988 24.6. 
1988 27.6. 
1988 21.7. 
1988 29.9. 
1988 30.9. 
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1989 1.5. 
1989 2.5. 
1989 3.5. 
1989 4.5. 
1989 5.5. 
1989 6.5. 
1989 8.5. 
1989 10.5. 
1989 12.5. 
1989 13.5. 
1989 14.5. 
1989 15.5. 
1989 16.5. 
1989 18.5. 
1989 26.5. 
1989 27.5. 
1989 28.5. 
1989 8.6. 
1989 16.6. 
1989 17.6. 
1989 18.6. 
1989 28.6. 
1989 30.6. 
1989 1.7. 
1989 2.7. 
1989 3.7. 
1989 4.7. 
1989 5.7. 
1989 6.7. 
1989 8.7. 
1989 9.7. 
1989 10.7. 
1989 11.7. 
1989 12.7. 
1989 13.7. 
1989 14.7. 
1989 15.7. 
1989 16.7. 
1989 17.7. 
1989 18.7. 
1989 19.7. 
1989 20.7. 
1989 21.7. 
1989 22.7. 
1989 23.7. 
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1989 24.7. 
1989 25.7. 
1989 26.7. 
1989 27.7. 
1989 28.7. 
1989 29.7. 
1989 30.7. 
1989 31.7. 
1989 1.8. 
1989 2.8. 
1989 3.8. 
1989 4.8. 
1989 5.8. 
1989 6.8. 
1989 7.8. 
1989 8.8. 
1989 9.8. 
1989 10.8. 
1989 11.8. 
1989 12.8. 
1989 13.8. 
1989 14.8. 
1989 15.8. 
1989 16.8. 
1989 17.8. 
1989 18.8. 
1989 19.8. 
1989 20.8. 
1989 21.8. 
1989 22.8. 
1989 23.8. 
1989 24.8. 
1989 25.8. 
1989 26.8. 
1989 27.8. 
1989 28.8. 
1989 29.8. 
1989 30.8. 
1989 31.8. 
1989 1.9. 
1989 2.9. 
1989 3.9. 
1989 4.9. 
1989 5.9. 
1989 6.9. 
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1989 7.9. 
1989 8.9. 
1989 9.9. 
1989 10.9. 
1989 11.9. 
1989 12.9. 
1989 13.9. 
1989 14.9. 
1989 15.9. 
1989 16.9. 
1989 17.9. 
1989 18.9. 
1989 19.9. 
1989 20.9. 
1989 21.9. 
1989 22.9. 
1989 23.9. 
1989 24.9. 
1989 25.9. 
1989 26.9. 
1989 27.9. 
1989 28.9. 
1989 29.9. 
1989 30.9. 
1990 1.5. 
1990 2.5. 
1990 3.5. 
1990 4.5. 
1990 5.5. 
1990 6.5. 
1990 7.5. 
1990 8.5. 
1990 9.5. 
1990 10.5. 
1990 11.5. 
1990 12.5. 
1990 13.5. 
1990 14.5. 
1990 15.5. 
1990 16.5. 
1990 17.5. 
1990 18.5. 
1990 19.5. 
1990 20.5. 
1990 21.5. 
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1990 22.5. 
1990 23.5. 
1990 24.5. 
1990 25.5. 
1990 26.5. 
1990 27.5. 
1990 28.5. 
1990 29.5. 
1990 30.5. 
1990 31.5. 
1990 8.6. 
1990 18.6. 
1990 28.6. 
1990 8.7. 
1990 18.7. 
1990 28.7. 
1990 8.8. 
1990 11.8. 
1990 12.8. 
1990 13.8. 
1990 14.8. 
1990 15.8. 
1990 16.8. 
1990 17.8. 
1990 18.8. 
1990 19.8. 
1990 21.8. 
1990 22.8. 
1990 23.8. 
1990 24.8. 
1990 25.8. 
1990 26.8. 
1990 27.8. 
1990 28.8. 
1990 29.8. 
1990 31.8. 
1990 6.9. 
1990 8.9. 
1990 18.9. 
1990 28.9. 
1991 8.5. 
1991 18.5. 
1991 28.5. 
1991 5.6. 
1991 8.6. 
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1991 15.6. 
1991 18.6. 
1991 22.6. 
1991 23.6. 
1991 24.6. 
1991 25.6. 
1991 26.6. 
1991 27.6. 
1991 28.6. 
1991 4.7. 
1991 6.7. 
1991 7.7. 
1991 8.7. 
1991 14.7. 
1991 18.7. 
1991 21.7. 
1991 22.7. 
1991 23.7. 
1991 24.7. 
1991 25.7. 
1991 26.7. 
1991 27.7. 
1991 28.7. 
1991 29.7. 
1991 30.7. 
1991 8.8. 
1991 17.8. 
1991 18.8. 
1991 28.8. 
1991 8.9. 
1991 13.9. 
1991 18.9. 
1991 28.9. 
1992 8.5. 
1992 18.5. 
1992 28.5. 
1992 8.6. 
1992 9.6. 
1992 10.6. 
1992 11.6. 
1992 12.6. 
1992 15.6. 
1992 16.6. 
1992 18.6. 
1992 22.6. 
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1992 24.6. 
1992 25.6. 
1992 26.6. 
1992 27.6. 
1992 28.6. 
1992 29.6. 
1992 2.7. 
1992 8.7. 
1992 14.7. 
1992 15.7. 
1992 16.7. 
1992 17.7. 
1992 18.7. 
1992 19.7. 
1992 28.7. 
1992 8.8. 
1992 17.8. 
1992 18.8. 
1992 19.8. 
1992 20.8. 
1992 21.8. 
1992 24.8. 
1992 25.8. 
1992 26.8. 
1992 27.8. 
1992 28.8. 
1992 29.8. 
1992 30.8. 
1992 31.8. 
1992 1.9. 
1992 2.9. 
1992 3.9. 
1992 4.9. 
1992 5.9. 
1992 6.9. 
1992 8.9. 
1992 18.9. 
1992 22.9. 
1992 28.9. 
1993 5.5. 
1993 7.5. 
1993 9.5. 
1993 10.5. 
1993 11.5. 
1993 14.5. 
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1993 17.5. 
1993 18.5. 
1993 19.5. 
1993 26.5. 
1993 27.5. 
1993 2.6. 
1993 3.6. 
1993 4.6. 
1993 8.6. 
1993 22.6. 
1993 23.6. 
1993 14.8. 
1993 15.8. 
1993 24.8. 
1993 29.9 
1994 10.8. 
1994 11.8. 
1994 12.8. 
1994 13.8. 
1994 14.8. 
1994 15.8. 
1994 30.8. 
1994 25.9. 
1994 27.9. 
1995 18.5. 
1995 26.6. 
1999 1.5. 
1999 2.5. 
1999 3.5. 
1999 4.5. 
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Tillegg B 
 
Liste over nullverdier, ekstremverdier og verdier som mangler jordtemperatur: 
 

År Dato 
1919 4.5. 
1919 9.5. 
1919 11.5. 
1919 18.5. 
1919 25.5. 
1919 29.5. 
1919 1.6. 
1919 8.6. 
1919 9.6. 
1919 10.6. 
1919 15.6. 
1919 22.6. 
1919 26.6. 
1919 27.6. 
1919 29.6. 
1919 6.7. 
1919 13.7. 
1919 20.7. 
1919 27.7. 
1919 3.8. 
1919 8.8. 
1919 10.8. 
1919 17.8. 
1919 24.8. 
1919 31.8. 
1919 7.9. 
1919 14.9. 
1919 21.9. 
1919 28.9. 
1920 2.5. 
1920 9.5. 
1920 13.5. 
1920 16.5 
1920 17.5. 
1920 22.5. 
1920 23.5. 
1920 24.5. 
1920 30.5. 
1920 6.6. 
1920 9.6. 
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1920 10.6. 
1920 13.6. 
1920 14.6. 
1920 16.6. 
1920 17.6. 
1920 20.6. 
1920 23.6. 
1920 24.6. 
1920 27.6. 
1920 4.7. 
1920 11.7. 
1920 18.7. 
1920 19.7. 
1920 25.7. 
1920 1.8. 
1920 8.8. 
1920 15.8. 
1920 22.8. 
1920 23.8. 
1920 29.8. 
1920 3.9. 
1920 5.9. 
1920 12.9. 
1920 19.9. 
1920 26.9. 
1921 1.5. 
1921 5.5. 
1921 8.5 
1921 14.5. 
1921 15.5. 
1921 16.5. 
1921 17.5. 
1921 22.5. 
1921 29.5. 
1921 5.6. 
1921 12.6. 
1921 19.6. 
1921 20.6. 
1921 26.6. 
1921 27.6. 
1922 11.6. 
1922 12.6. 
1922 13.6. 
1922 14.6. 
1922 15.6. 
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1922 16.6. 
1922 17.6. 
1922 18.6. 
1922 19.6 
1922 20.6. 
1922 21.6. 
1922 22.6. 
1922 23.6. 
1922 24.6. 
1922 25.6. 
1924 15.6. 
1925 13.6. 
1927 14.7. 
1929 21.5. 
1931 27.5. 
1931 14.7. 
1931 9.8. 
1934 30.6. 
1945 9.5. 
1945 30.6. 
1948 31.8. 
1949 31.7. 
1950 29.5. 
1950 30.5. 
1952 31.7. 
1960 1.5. 
1960 2.5. 
1960 3.5. 
1960 4.5. 
1960 5.5. 
1961 4.5. 
1961 5.5. 
1961 6.5. 
1961 7.5. 
1961 8.5. 
1961 9.5. 
1961 10.5 
1961 11.5 
1961 12.5. 
1961 13.5. 
1961 14.5. 
1961 15.5. 
1961 16.5. 
1961 17.5. 
1961 18.5. 
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1961 19.5. 
1961 20.5. 
1961 21.5. 
1961 22.5. 
1961 23.5. 
1961 24.5. 
1961 25.5. 
1961 26.5. 
1961 27.5. 
1961 28.5. 
1961 29.5. 
1961 30.5. 
1961 31.5. 
1961 1.6. 
1961 2.6. 
1961 3.6. 
1961 4.6. 
1961 5.6. 
1961 6.6. 
1961 7.6. 
1961 8.6. 
1961 9.6. 
1961 10.6. 
1961 11.6. 
1961 12.6. 
1961 13.6. 
1961 14.6. 
1961 15.6. 
1961 16.6. 
1961 17.6. 
1961 18.6. 
1961 19.6. 
1961 20.6. 
1963 1.5. 
1963 2.5. 
1963 1.7. 
1963 2.7. 
1963 3.7. 
1963 4.7. 
1963 5.7. 
1963 6.7. 
1963 7.7. 
1963 8.7. 
1963 9.7. 
1963 10.7. 
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1963 11.7. 
1963 12.7. 
1963 13.7. 
1963 14.7. 
1963 15.7. 
1963 16.7. 
1963 17.7. 
1963 18.7. 
1963 19.7. 
1963 20.7. 
1963 21.7. 
1963 22.7. 
1963 23.7. 
1963 24.7. 
1963 25.7. 
1963 26.7. 
1963 27.7. 
1963 28.7. 
1963 29.7. 
1963 30.7. 
1963 31.7. 
1965 1.5. 
1965 2.5. 
1965 3.5. 
1965 4.5. 
1965 5.5. 
1965 6.5. 
1965 7.5. 
1965 8.5. 
1965 9.5. 
1965 10.5. 
1965 11.5. 
1965 12.5. 
1965 13.5. 
1965 14.5. 
1965 15.5. 
1965 16.5. 
1967 17.5. 
1967 18.5. 
1967 19.5. 
1967 1.5. 
1967 2.5. 
1967 3.5. 
1967 4.5. 
1967 5.5. 
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1967 6.5. 
1981 1.7. 
1981 4.7. 
1981 5.7. 
1981 11.7. 
1981 12.7. 
1981 18.7. 
1981 19.7. 
1981 25.7. 
1981 26.7. 
1982 1.5. 
1982 2.5. 
1982 3.5. 
1982 4.5. 
1982 5.5. 
1982 6.5. 
1982 7.5. 
1982 8.5. 
1982 9.5. 
1982 10.5. 
1982 11.5. 
1982 12.5. 
1982 13.5. 
1983 1.5. 
1983 2.5. 
1983 3.6. 
1983 10.9. 
1983 11.9. 
1983 12.9. 
1983 13.9. 
1983 14.9. 
1983 15.9. 
1983 16.9. 
1983 23.9. 
1983 24.9. 
1983 25.9. 
1983 26.9 
1984 1.5. 
1984 2.5. 
1984 3.5. 
1984 8.5. 
1984 9.5. 
1984 10.5. 
1984 11.5. 
1984 13.6. 
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1984 18.6. 
1984 19.6. 
1984 20.6. 
1984 21.6. 
1984 22.6. 
1984 3.7. 
1984 4.7. 
1984 5.7. 
1984 6.7. 
1984 7.7. 
1984 8.7. 
1984 9.7. 
1984 10.7. 
1984 1.8. 
1984 2.8. 
1984 3.8. 
1984 4.8. 
1984 5.8. 
1984 6.8. 
1984 7.8. 
1984 8.8. 
1984 9.8. 
1984 10.8. 
1984 11.8. 
1984 12.8. 
1984 13.8. 
1984 14.8. 
1984 15.8. 
1984 16.8. 
1984 17.8. 
1984 18.8. 
1984 19.8. 
1984 20.8. 
1984 17.9. 
1984 18.9. 
1984 19.9. 
1984 24.9. 
1984 25.9. 
1984 26.9. 
1985 3.5. 
1985 4.5. 
1985 5.5. 
1985 6.5. 
1985 30.5. 
1985 31.5. 
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1985 29.6. 
1985 30.6. 
1985 1.7. 
1985 2.7. 
1985 3.7. 
1985 15.7. 
1985 21.7. 
1985 22.7. 
1985 3.8. 
1985 4.8. 
1985 5.8. 
1985 6.8. 
1985 7.8. 
1985 8.8. 
1985 9.8. 
1985 10.8. 
1985 11.8. 
1985 12.8. 
1985 13.8. 
1985 14.8. 
1985 15.8. 
1985 16.8. 
1985 10.9. 
1985 11.9. 
1986 31.5. 
1986 1.6. 
1986 2.6. 
1986 3.6. 
1986 4.6. 
1986 5.6. 
1986 19.6. 
1986 20.6. 
1986 29.7. 
1986 30.7. 
1986 31.7. 
1986 1.8. 
1986 2.8. 
1986 3.8. 
1986 4.8. 
1986 5.8. 
1986 6.8. 
1986 7.8. 
1986 8.8. 
1986 9.8. 
1986 10.8. 
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1986 11.8. 
1986 12.8. 
1986 13.8. 
1986 14.8. 
1986 15.8. 
1986 16.8. 
1986 17.8. 
1986 18.8. 
1986 19.8. 
1986 20.8. 
1986 21.8. 
1986 22.8. 
1986 23.8. 
1986 24.8. 
1986 25.8. 
1986 26.8. 
1986 27.8. 
1986 28.8. 
1986 29.8. 
1986 30.8. 
1986 31.8. 
1986 29.9. 
1986 30.9. 
1987 1.5. 
1987 2.5. 
1987 3.5. 
1987 4.5. 
1987 5.5. 
1987 6.5. 
1987 7.5. 
1987 8.5. 
1987 30.5. 
1987 31.5. 
1987 1.6. 
1987 2.6. 
1987 3.6. 
1987 16.6. 
1987 25.6. 
1987 26.6. 
1987 27.6. 
1987 28.6. 
1987 29.6. 
1987 30.6 
1987 1.7. 
1987 2.7. 

 - 85 - 



1987 3.7. 
1987 4.7. 
1987 5.7. 
1987 6.7. 
1987 7.7. 
1987 8.7. 
1987 9.7. 
1987 10.7. 
1987 11.7. 
1987 12.7. 
1987 13.7. 
1987 14.7. 
1987 15.7. 
1987 16.7. 
1987 17.7. 
1987 18.7. 
1987 19.7. 
1987 20.7. 
1987 21.7. 
1987 30.7. 
1987 31.7. 
1987 1.8. 
1987 2.8. 
1987 3.8. 
1987 4.8. 
1987 11.8. 
1987 14.8. 
1988 1.5. 
1988 2.5. 
1988 3.5. 
1988 4.5. 
1988 5.5. 
1988 6.5. 
1988 7.6. 
1988 8.6. 
1988 9.6. 
1988 21.7. 
1988 22.8. 
1988 23.8. 
1988 7.9. 
1988 8.9. 
1988 28.9. 
1988 29.9. 
1988 30.9. 
1989 22.6. 
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1989 23.6. 
1989 4.7. 
1989 5.7. 
1989 6.7. 
1989 15.8. 
1989 16.8. 
1989 8.9. 
1989 20.9. 
1990 18.6. 
1991 22.6. 
1991 23.6. 
1991 24.6. 
1991 25.6. 
1991 4.7. 
1991 5.7. 
1991 6.7. 
1991 7.7. 
1991 8.7. 
1991 11.7. 
1991 14.7. 
1991 15.7. 
1991 20.7. 
1991 21.7. 
1991 22.7. 
1991 23.7. 
1991 24.7. 
1991 25.7. 
1991 26.7. 
1991 27.7. 
1991 28.7. 
1991 29.7. 
1991 30.7. 
1991 17.8. 
1991 18.8. 
1991 19.8. 
1991 23.8. 
1991 13.9. 
1992 8.6. 
1992 9.6. 
1992 10.6. 
1992 11.6. 
1992 12.6. 
1992 15.6. 
1992 16.6. 
1992 22.6. 
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1992 23.6. 
1992 24.6. 
1992 25.6. 
1992 26.6. 
1992 27.6. 
1992 28.6. 
1992 29.6. 
1992 30.6. 
1992 1.7. 
1992 2.7. 
1992 13.7. 
1992 14.7. 
1992 15.7. 
1992 16.7. 
1992 17.7. 
1992 18.7 
1992 19.7. 
1992 20.7. 
1992 17.8. 
1992 18.8. 
1992 19.8. 
1992 20.8. 
1992 21.8 
1992 24.8. 
1992 25.8. 
1992 26.8. 
1992 27.8. 
1992 28.8. 
1992 29.8. 
1992 30.8. 
1992 31.8. 
1992 1.9. 
1992 2.9. 
1992 3.9. 
1992 4.9. 
1992 5.9. 
1992 6.9. 
1992 7.9. 
1992 22.9. 
1992 23.9. 
1993 20.8. 
1994 10.8. 
1994 11.8. 
1994 12.8. 
1994 13.8. 
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1994 14.8. 
1994 15.8. 
1994 16.8. 
1994 17.8. 
1994 18.8. 
1994 19.8. 
1994 20.8. 
1994 21.8. 
1994 22.8. 
1994 23.8. 
1994 26.9. 
1994 27.9. 
1996 13.5. 
1997 8.9. 
1997 9.9. 
1997 10.9. 
1997 11.9. 
1997 12.9. 
1997 13.9. 
1997 14.9. 
1997 15.9. 
1997 16.9. 
1997 17.9. 
1997 18.9. 
1997 19.9. 
1997 20.9. 
1997 21.9. 
1997 22.9. 
1997 23.9. 
1997 24.9. 
1997 25.9. 
1997 26.9. 
1997 27.9. 
1997 28.9. 
1997 29.9. 
1997 30.9. 
1999 1.5. 
1999 2.5. 
1999 3.5. 
1999 4.5. 
1999 5.5. 
1999 6.5. 
1999 7.5. 
1999 8.5. 
1999 9.5. 

 - 89 - 



 1999 10.5. 
1999 11.5. 
1999 12.5. 
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Tillegg C 
 
Figurene under viser problemårene 1993, 1994 og 1997.  

Figur C.1 viser året 1993. Differansen mellom beregnet og målt verdi for 1993 ligger innenfor 
. Forklaringen ligger i diagrammet til høyre. Plottet av målte verdier for jordtemperaturen 

har ikke en jevn og fin form. Frem tom. 10.6. er de målte verdiene sprikende og usannsynlige. 
Det ble plottet døgnkurver med 10-minutters verdier av jordtemperaturen for å finne ut av ved 
hvilken dato støyet i målingene ble borte. Det ble også sett nærmere på dypene 5 cm, 10 cm og 
50 cm uten at det gav noen forklaring til støyet. Verdiene tom. 10.6. blir forkastet og det blir gjort 
en ny regresjon på resten av verdiene. Denne regresjonen viser seg å være god. Ingen beregnede 
verdier for 1993 blir benyttet fordi mange målte verdier er bevart, og de datoene det manglet 
målte verdier var det umulig å beregne verdi pga. manglende middeljordtemperatur. 
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Figur C.1: Problemåret 1993. Til venstre: Differansen mellom beregnet jordtemperatur kl 13 og målt jordtemperatur 
kl 13. Til høyre: Målt jordtemperatur kl 13. 
 
Figur C.2 viser året 1994. Differansen mellom beregnet og målt verdi for jordtemperaturen ligger 
innenfor . Plottet av målte verdier for jordtemperaturen har ikke en jevn og fin form. I 
dagbøker finnes forklaringen. Målingene viste seg å inneholde mye støy. Dette oppstod pga. at 
fukt hadde kommet inn i silikonet som beskytter temperaturføleren. Høsten 1994 ble det pga 
dette gravd ned nye termometre like ved der de gamle følerne er gravd ned. Hele 1994 må 
forkastes i den homogeniserte serien. 
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Figur C.2: Problemåret 1994. Til venstre: Differansen mellom beregnet jordtemperatur kl 13 og målt jordtemperatur 
kl 13. Til høyre: Målt jordtemperatur kl 13. 
 
Figur C.3 viser året 1997.1997. Differansen mellom beregnet og målt verdi for jordtemperaturen 
ligger innenfor [ . Plottet av målte verdier for jordtemperaturen har ikke en jevn og fin 
form. Det ble plottet døgnkurver med 10-minutters verdier av jordtemperaturen for å finne ut av 
ved hvilken dato støyet i målingene ble borte. Det ble også sett nærmere på dypene 5 cm, 10 cm 
og 50 cm uten at det gav noen forklaring til støyet. Verdiene fom. 1.5. tom. 30.6. blir forkastet og 
det blir gjort en ny regresjon på resten av verdiene. Denne regresjonen viser seg å være god. 
Ingen beregnede verdier for 1997 blir benyttet fordi mange målte verdier er bevart, og de datoene 
det manglet målte verdier var det umulig å beregne verdi pga. manglende middeljordtemperatur. 

] C°÷ 1,2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur C.3: Problemåret 1997. Til venstre: Differansen mellom beregnet jordtemperatur kl 13 og målt jordtemperatur 
kl 13. Til høyre: Målt jordtemperatur kl 13. 
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Tillegg D 
 
Liste over datoer med jordtemperaturverider som kan regreres for årene 1983-2004: 
 

År Dato 
1987 11.6. 
1987 17.6. 
1987 18.6. 
1987 19.6. 
1987 20.6. 
1987 21.6. 
1987 22.6. 
1987 23.6. 
1987 24.6. 
1987 22.7. 
1987 23.7. 
1987 24.7. 
1987 25.7. 
1987 26.7. 
1987 27.7. 
1987 28.7. 
1987 29.7. 
1987 5.8. 
1987 6.8. 
1987 7.8. 
1987 8.8. 
1987 9.8. 
1987 10.8. 
1987 12.8. 
1987 13.8. 
1987 15.8. 
1987 16.8. 
1987 17.8. 
1987 18.8. 
1987 19.8. 
1987 20.8. 
1987 21.8. 
1987 22.8. 
1987 23.8. 
1987 24.8. 
1987 25.8. 
1987 26.8. 
1987 27.8. 
1987 28.8. 
1987 29.8. 
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1987 30.8. 
1987 31.8. 
1987 1.9. 
1987 2.9. 
1987 3.9. 
1987 4.9. 
1987 5.9. 
1987 6.9. 
1987 7.9. 
1987 8.9. 
1987 9.9. 
1987 10.9. 
1987 11.9. 
1987 12.9. 
1987 13.9. 
1987 14.9. 
1987 15.9. 
1987 16.9. 
1987 17.9. 
1987 18.9. 
1987 19.9. 
1987 20.9. 
1987 21.9. 
1987 22.9. 
1987 23.9. 
1987 24.9. 
1987 25.9. 
1987 26.9. 
1987 27.9. 
1987 28.9. 
1987 29.9. 
1987 30.9. 
1988 7.5. 
1988 8.5. 
1988 9.5. 
1988 10.5. 
1988 11.5. 
1988 12.5. 
1988 13.5. 
1988 14.5. 
1988 15.5. 
1988 16.5. 
1988 17.5. 
1988 18.5. 
1988 19.5. 
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1988 20.5. 
1988 21.5. 
1988 22.5. 
1988 23.5. 
1988 24.5. 
1988 25.5. 
1988 26.5. 
1988 27.5. 
1988 28.5. 
1988 29.5. 
1988 30.5. 
1988 31.5. 
1988 1.6. 
1988 2.6. 
1988 3.6. 
1988 4.6. 
1988 5.6. 
1988 6.6. 
1988 10.6. 
1988 11.6. 
1988 12.6. 
1988 13.6. 
1988 14.6. 
1988 15.6. 
1988 16.6. 
1988 24.6. 
1988 27.6. 
1989 1.5. 
1989 2.5. 
1989 3.5. 
1989 4.5. 
1989 5.5. 
1989 6.5. 
1989 8.5. 
1989 10.5. 
1989 12.5. 
1989 13.5. 
1989 14.5. 
1989 15.5. 
1989 16.5. 
1989 18.5. 
1989 26.5. 
1989 27.5. 
1989 28.5. 
1989 8.6. 
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1989 16.6. 
1989 17.6. 
1989 18.6. 
1989 28.6. 
1989 30.6. 
1989 1.7. 
1989 2.7. 
1989 3.7. 
1989 8.7. 
1989 9.7. 
1989 10.7. 
1989 11.7. 
1989 12.7. 
1989 13.7. 
1989 14.7. 
1989 15.7. 
1989 16.7. 
1989 17.7. 
1989 18.7. 
1989 19.7. 
1989 20.7. 
1989 21.7. 
1989 22.7. 
1989 23.7. 
1989 24.7. 
1989 25.7. 
1989 26.7. 
1989 27.7. 
1989 28.7. 
1989 29.7. 
1989 30.7. 
1989 31.7. 
1989 1.8. 
1989 2.8. 
1989 3.8. 
1989 4.8. 
1989 5.8. 
1989 6.8. 
1989 7.8. 
1989 8.8. 
1989 9.8. 
1989 10.8. 
1989 11.8. 
1989 12.8. 
1989 13.8. 
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1989 14.8. 
1989 17.8. 
1989 18.8. 
1989 19.8. 
1989 20.8. 
1989 21.8. 
1989 22.8. 
1989 23.8. 
1989 24.8. 
1989 25.8. 
1989 26.8. 
1989 27.8. 
1989 28.8. 
1989 29.8. 
1989 30.8. 
1989 31.8. 
1989 1.9. 
1989 2.9. 
1989 3.9. 
1989 4.9. 
1989 5.9. 
1989 6.9. 
1989 7.9. 
1989 9.9. 
1989 10.9. 
1989 11.9. 
1989 12.9. 
1989 13.9. 
1989 14.9. 
1989 15.9. 
1989 16.9. 
1989 17.9. 
1989 18.9. 
1989 19.9. 
1989 21.9. 
1989 22.9. 
1989 23.9. 
1989 24.9. 
1989 25.9. 
1989 26.9. 
1989 27.9. 
1989 28.9. 
1989 29.9. 
1989 30.9. 
1990 1.5. 
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1990 2.5. 
1990 3.5. 
1990 4.5. 
1990 5.5. 
1990 6.5. 
1990 7.5. 
1990 8.5. 
1990 9.5. 
1990 10.5. 
1990 11.5. 
1990 12.5. 
1990 13.5. 
1990 14.5. 
1990 15.5. 
1990 16.5. 
1990 17.5. 
1990 18.5. 
1990 19.5. 
1990 20.5. 
1990 21.5. 
1990 22.5. 
1990 23.5. 
1990 24.5. 
1990 25.5. 
1990 26.5. 
1990 27.5. 
1990 28.5. 
1990 29.5. 
1990 30.5. 
1990 31.5. 
1990 8.6. 
1990 28.6. 
1990 8.7. 
1990 18.7. 
1990 28.7. 
1990 8.8. 
1990 11.8. 
1990 12.8. 
1990 13.8. 
1990 14.8. 
1990 15.8. 
1990 16.8. 
1990 17.8. 
1990 18.8. 
1990 19.8. 
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1990 21.8. 
1990 22.8. 
1990 23.8. 
1990 24.8. 
1990 25.8. 
1990 26.8. 
1990 27.8. 
1990 28.8. 
1990 29.8. 
1990 31.8. 
1990 6.9. 
1990 8.9. 
1990 18.9. 
1990 28.9. 
1991 8.5. 
1991 18.5. 
1991 28.5. 
1991 5.6. 
1991 8.6. 
1991 15.6. 
1991 18.6. 
1991 26.6. 
1991 27.6. 
1991 28.6. 
1991 18.7. 
1991 8.8. 
1991 28.8. 
1991 8.9. 
1991 18.9. 
1991 28.9. 
1992 8.5. 
1992 18.5. 
1992 28.5. 
1992 18.6. 
1992 8.7. 
1992 28.7. 
1992 8.8. 
1992 8.9. 
1992 18.9. 
1992 28.9. 
1993 5.5. 
1993 7.5. 
1993 9.5. 
1993 10.5. 
1993 11.5. 
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1993 14.5. 
1993 17.5. 
1993 18.5. 
1993 19.5. 
1993 26.5. 
1993 27.5. 
1993 2.6. 
1993 3.6. 
1993 4.6. 
1993 8.6. 
1993 22.6. 
1993 23.6. 
1993 14.8. 
1993 15.8. 
1993 24.8. 
1993 29.9. 
1994 30.8. 
1994 25.9. 
1995 18.5. 
1995 26.6. 
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