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Brearkeologi
 Egen disiplin vokst fram siste ~10 år

 Knyttet til klimaendringer

 Gjenstander smelter ut av is/snø

 Meget god bevaringsgrad

 Over 2000 funn i Oppland fylke

 GIS-analyse av ferdsel er gjort i Alpene

 Ikke tidligere utført/publisert i Norge
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Stier over mulig ferdsel via GIS

 Kan gi arkeologer en indikasjon på hvor man kan lete etter 
gjenstander.

 Vil også kunne være et middel for å få understøttet antagelser 
om ferdelsmønstre man allerede har.

 Oppgaven tar sikte på å undersøke hvordan ulike parametre og 
verktøy i modelleringen av ferdselsstier influerer resultatet av 
analysen.

 Undersøkelsesområde i Jotunheimen valgt ut i samarbeid med 
arkeolog. Analysene benytter et startpunkt nord i Lom og tre 
sluttpunkt i sør ved innsjøen Gjende.
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Introduksjon – LCPA

LCPA = "Least-cost path analysis"

 Hva er den gunstigste/beste veien fra ett punkt til et annet i terrenget?

 Analysen baserer seg på at det defineres en kostnad som en ønsker å minimere.
Kostnaden er i dette tilfelle tid.
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Datagrunnlag

 Høydemodell: DTM 10 fra Kartverket

 Ikke laserdata i fjellområdene, kun i dalene

 Rasterbasert, 10 meter oppløsning på cellene

 Overflater: N50 fra Kartverket

 Vektordata, sortert per kommune. 10 kommuner benyttet.

 Temagruppe "Arealdekke" gir inndeling i ulike overflater

 Databehandling: Slå sammen data, konvertering, vektor 
til raster, rasteroperasjoner.
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Kostoverflate

 Ganghastigheten over ulike 
overflater vil naturligvis variere.

 I modelleringen er det viktig å 
rangere de ulike overflatene i 
forhold til hverandre med en 
vekting som gir god mening.

 Vektingen kan reflekterer 
tidsbruk – men også andre 
mennesklige valg.

Arealdekke Vekting

Snø/bre 1.2

Åpent område 1.4

Skog 2.6

Myr 7

Elv (stor) 25

Innsjø 999
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Verktøy/programvare

 ArcGIS: Path distance

 GRASS GIS: r.walk

 Ulike formler for beregning av ganghastighet brukt i verktøyene.

 Høydemodell: Grunnlag for hastighet i ulike helninger, og i tillegg beregnes 
"surface distance" for bevegelsen (dvs. ikke kartplan) ut fra høydemodell.

 Kostoverflate: Modifiserer hastigheten basert på vekting av arealdekkene.

 Resultatet fra verktøyene er en akkumulert kostnadsoverflate.
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Ferdsel på ski

 Funn av ski i snøfonner gjør det 
aktuelt å analysere ferdsel på ski –
men da må modelleringen tilpasses.

 Ny kostoverflate, siden snø/vinter gir 
nye overflater.

 Ny, modifisert hastighetsfunksjon.

Arealdekke Vekting

Snø/bre, innsjø, myr, 
åpent område

1.0

Elver 1.0 eller 3.2

Skog 3.2
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Oppsummering

 Samlet sett har analysene vist at med visse tilpasninger 
(begrense gange i skrått terreng) kan LCPA-metoden gi 
resultater som er troverdige.

 Verktøyene i ArcGIS og GRASS gir begge realistiske og 
relativt like resultater, men ArcGIS gir noe mer 
fleksibilitet i modelleringen.

 Modelleringen lar seg endre til også å kunne gi fornuftige 
resultater for ferdsel på ski.
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Gjendebu, ortofoto og DTM 10 Gjendebu, Google Earth
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Takk for oppmerksomheten!


