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HYDRA - et forskningsprogram om flom
HYDRA er et forskningsprogram om flom initiert av Norges vassdrags- og energiverk (NVE) i 1995. Programmet
har en tidsramme på 3 år, med avslutning medio 1999, og en kostnadsramme på ca. 18 mill. kroner. HYDRA er i
hovedsak finansiert av Olje- og energidepartementet.

Arbeidshypotesen til HYDRA er at summen av alle menneskelige påvirkninger i form av arealbruk, reguleringer,
forbygningsarbeider m.m. kan ha økt risikoen for flom.

Målgruppen for HYDRA er statlige og kommunale myndigheter, forsikringsbransjen, utdannings- og
forskningsinstitusjoner og andre institusjoner. Nedenfor gis en oversikt over fagfelt/tema som blir berørt i HYDRA:

• Naturgrunnlag og arealbruk • Skaderisikoanalyse

 Tettsteder  Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak

• Flomdemping, flomvern og flomhandtering • Databaser og GIS

• Modellutvikling

Sentrale aktører i HYDRA er; Det norske meteorologiske institutt (DNMI), Glommens og Laagens Brukseierforening
(GLB), Jordforsk, Norges geologiske undersokelse (NGU), Norges Landbrukshøgskole (NLH), Norges teknisk-
2aturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Norsk institutt for jord- og
skogkartlegging (NIJOS), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), SINTEF, Stiftelsen for Naturforskning og
Kulturminneforskning (NINA/NIKU) og universitetene i Oslo og Bergen.

HYDRA - a research programme on floods
HYDRA is a research programme on floods initiated by the Norwegian Water Resources and Energy Administration
(NVE) in 1995. The programme has a time frame of3 years, terminating in 1999, and with an economic framework
of NOK 18 million. HYDRA is largely financed by the Ministry of Petroleum and Energy.

The working hypotesis for HYDRA is that the sum of all human impacts in the form of land use, regulation, flood
protection etc., can have increased the risk of floods.

HYDRA is aimed at state and municipal authorities, insurance companies, educational and research institutions,
and other organization.

An overview of the scientific content in HYDRA is:

 Natural resources and land use

• Urban areas

• Databases and GIS

• Risk analysis

• Flood reduction, flood protection and flood management

 Environmental consequences of floods
and flood prevention measures

• Modelling

Central institutions in the HYDRA programme are; The Norwegian Meteorological Institute(DNMI), The Glommens
and Laagens Water Management Association (GLB), Centre of Soil and Environmental Research (Jordforsk), The
Norwegian Geological Survey (NGU), The Agriculture University of Norway (NLH), The Norwegian Universityof
Science and 'Technology (NTNU), The Norwegian Water and Energy Administration (NVE), The Norwegian Institute
of Land Inventory (NIJOS), The Norwegian Institute for Water Research (NIVA), The Foundation for Scientific and
Industrial Research at the Norwegian Institute of Technology (SINTEF), The Norwegian Institute for Nature and
Cultural Heritage Research (NINA/NIKU) and the Universities of Oslo and Bergen.
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SAMMENDRAG:

Det er utviklet en metode for velge ut sannsynlig værregime fra ECMWFs 51 daglige
ensembleprognoser. Metoden er basert på å finne storskala vindretninger vha den geostrofiske
tilnærmelsen. Prognosene blir gruppert etter vindretninger i ulike vindsektorer, og det blir funnet en
sannsynlighet for hver sektor. Metoden er testet for vassdraget Rånåsfoss på et datasett fra september
1997. Mulige bruksområder for metoden er diskutert.

ABSTRACT:

A method to find the most probable weather regimes from the ECMWF ensemble predicion system, is
developed. The method finds the large scale wind directions using the geostrophic wind flow. The
forecasts is clustered into different wind sectors, and for each sector the probability density of
forecasts is calculated. The method has been tested on data from September 1997 for the watercourse
Rånåsfoss. Different areas of use for the method are discussed.

ANSVARLIG UNDERSKRIFT:



Forord

Denne rapporten er en årsrapport for DNMis bidrag til prosjektet 'Kvantifisering av
usikkerhet i vannføringsprognoser' innenfor HYDRA-F7: 'Usikkerhet i meteorologiske og
hydrologiske prognoser'. DNMis bidrag er beskrevet i 'Arbeidspa.kke B4: Bruk av
resultater under delprosjekt B2 og ECMWFs ensemble produkter til å angi usikkerhet i
nedbørvarslene på lokal skala' av 16. januar 1997.
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SAMMENDRAG

Det er utviklet en metode for å velge ut et sannsynlig værregime fra ECMWFs 51 daglige
ensemble prognoser. I utviklingen av metoden antas det at værregimene er gitt ved den
storskala vindretningen og at den lokale nedbørfordelingen påvirkes av endringer i denne
vindretningen. Metoden er basert på å finne storskala vindretninger ved hjelp av den
geostrofiske tilnrmelsen. Prognosene blir gruppert etter vindretninger i ulike sektorer, og
det blir funnet en sannsynlighet for vindretninger innenfor hver av disse. Metoden er svært
generell og fleksibel da man kan velge mange av parameterne som trengs som vindsektorer
det skal grupperes etter, antall vassdrag med geografisk plassering, prognoselengde og
trykkflatene som vinden beregnes langs.

Metoden ble testet på prognoser fra september 1997 for vassdraget Rånåsfoss. Her ble 96
timers prognoser av den geostrofiske vinden beregnet langs 1000 hPa flaten og
sammenliknet med observert vind i IOmeters høyde. Observert vind i IOmeters høyde er
ofte påvirket av lokale topografiske effekter, mens den storskala vinden ikke 'ser' eller
oppløser de lokale forskjellene i topografien. Sammenlikningene viste at det allikevel var
god sammenheng mellom observert og beregnet vind. Observert vind lå ofte innenfor en av
de sannsynlige vindsektorene, men ikke nødvendigvis innenfor den som hadde høyest
sannsynlighet. Testingen av metoden viste også at det var god spredning i ensemblet, noe
som ga spredning i vinden over flere sektorer for hele testperioden.

Mulige områder for bruk av metoden ble diskutert. Ved å studere klimaet i ensemble
prognosene kan man få mye informasjon om hvordan man bør tolke prognosene. I tillegg
bør man samtidig studere klimaet i en finskala modell værvarslingsmodell for å få mer
informasjon om den lokale nedbørfordelingen. Man kan også bruke prognoser fra ensemble
modellen som initialdata til en finskalamodell. Dette for å utnytte den ekstra informasjonen
om sannsynlige værregimer på en bedre måte for lokale forhold. Det vil si at man kan lage
flere finskala prognoser basert på forskjellige værregimer.
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SUMMARY

A method to find the most probable weather regimes from the ECMWF ensemble prediction
system, is developed. This system consists of 51 numerical weather forecasts. In developing
the method it was asumed that the weather regimes follows the large scale wind and that the
local precipitation pattern changes when the large scale wind direction changes. The method
finds the large scale wind directions using the geostropical wind flow. After the calculation
of the wind directions, the forecasts are clustered into different wind sectors. For each
cluster the number of forecasts, or the probability density of forecasts, is calculated. The
method is very general and flexible because one can choose most parameters needed like the
wind sectors used in the clustering, the watercourses with geographical location, the
forecast lenghts and the pressure levels the wind directions are calculated along.

The method has been tested on data from September 1997 for the watercourse Rånåsfoss.
For 96 hour forecasts the calculated large scale wind directions are compared with
observations of the 10 metre wind. Observed 10 metre wind is often influenced by local
orography while these local effecst are not solved by the model. Anyway, the comparison
shows that it is a good correlation between the observed and calculated wind directions.
The observed wind is most often inside one of the probable clusters, but not necessarly
inside the most populated one. The testing also shows a good spread in the ensemble with
wind from different directions for the whole test period.

Different areas of use for the method are discussed. By studying the climate of the ensemble
prediction system one can learn much about how to interpret the forecasts. One should at
the same time study the climate in a fine mesh weather prediction model to learn more about
the local precipitation pattern. Another way of using the method is to use forecasts from the
ensemble prediction system as input data to a fine mesh weather prediction model. This way
one can use the information about different weather regimes to give information of the local
precipitation pattern. One can produce several fine mesh weather forecasts based on
different weather regimes.
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1 INNLEDNING

Store flommer som den i Glomma i mai-juni 1995, kan gi alvorlige materielle og
menneskelige skader, og det er derfor viktig å begrense virkningene av slike. En måte å
forebygge skadevirkninger på er å gi gode varsler for hvordan den vil utvikle seg. Gode
tlomprognoser er avhengige av flere parametere hvor nedbøren er en av de viktigste. Under
en flomsituasjon er det derfor viktig aha gode værprognoser som gir estimat av hvor mye
nedbør som er forventet over hvor lang tid. Under den tidligere nevnte storflommen i
Glomma, var det et godt samarbeid mellom Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) og
det norske meteorologilike institutt (DNMI), men dette samarbeidet kunne ha vært enda
bedre. Som en følge av dette ble det i 1997 opprettet en ny samarbeidsavtale mellom disse
institusjonene. Denne avtalen skulle utbedre både utvekslingen av data, samt forbedre det
faglige samarbeidet gjennom felles forskningsprosjekter.

Et av disse nye forskningsprosjektene gar ut pa% kvantifisere usikkerheten i de hydrologiske
prognosene. For %fa kvantifisert denne usikkerheten trenger man a vite noe om bl. a.
usikkerheten i de meteorologiske prognosene, da disse brukes som inngangsdata til de
hydrologiske prognosene.

Norge, gjennom DNMI, er medlemsland i det europeiske var varslingssenteret - ECMWF
(European Center for Medium-Range Weather Forecasts). Herfra leveres de numeriske
værprognosene som DNMI bruker for 2-10 døgns varslene sine. Det finnes mange
usikkerhetsmomenter i en numerisk værvarslingsmodell. Noen av disse er upresis
beskrivelse av fysiske og dynamiske prosesser i modellen, mangelfull beskrivelse av
topografiske forhold og unøyaktig beskrivelse av modellens initialtilstand. Det arbeides hele
tiden med å forbedre metodene som beskriver modellens prosesser, samt topografiske
forhold, og også modellenes initialtilstand. Men det finnes også gode metoder for å
kvantifisere den delen av usikkerheten som skyldes usikkerhet i modellens initialtilstand. Og
det er en av disse som skal benyttes i dette prosjektet, nemlig å bruke et helt ensemble av
numeriske værprognoser med ulik initialtilstand. Da vil man få en spredning mellom
prognosene som skyldes usikkerheten i initialtilstanden. Dette gjøres ved ECMWF gjennom
deres ensemble prognose system (EPS).

Målet i dette prosjektet har vært å utvikle en metode for å velge sannsynlig værregime fra
ECMWFs ensemble prognoser for bruk i estimering av usikkerheten til lokale
nedbørprognoser.

For å nå målet i prosjektet var det ment å ta i bruk resultater fra et annet av
samarbeidsprosjektene mellom DNMI og NVE. nemlig arbeidspakke B2 i prosjektet
'Langsiktige flomvarslingprosjekter - Usikkerhet i meteorologiske og hydrologiske
prognoser'. Da det ikke forelå noen resultater fra arbeidspakke B2 da arbeidet ble utført, er
det gjort noen antagelser om resultatene fra arbeidspakke B2.

Denne rapporten tar i kapittel 2 for seg ideene som ligger til grunn for utviklingen av
metoden, deriblant en kort beskrivelse av ensemble prognosene, samt de antagelser som er
gjort (som geostrofisk vind), og også selve metoden. I kapittel 3 er det en beskrivelse av
datasettet som er brukt for å teste metoden og i kapittel 4 foreligger resultatene og
diskusjonen. Konklusjonene finnes i kapittel 5.
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Arbeidet på dette delprosjektet - arbeidspakke B4 i prosjektet 'Kvantifisering av usikkerhet
i vannføringsprognoser' - er utført ved Seksjon for atmosfæremodellering ved Forsknings-
og Utviklingsdivisjonen (FoU) ved DNMI. Thor Erik Nordeng har vært prosjektansvarlig
og Jan Erik Haugen prosjektleder ved DNMI. Thomas Skaugen er prosjektleder ved NVE
og arbeidet er utført av Marit Helene Jensen, DNMI.

2 METODIKK

2.1 ECMWFs ensemble prognoser

Atmosfæren er et kaotisk system, og små endringer i atmosfærens tilstand, i det man starter
en numerisk vrvarslingsmodell (i modellens initialtilstand eller analyse), kan føre til store
endringer i prognosen. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over atmosfarens tilstand ved
noe tidspunkt, noe som skyldes både manglende observasjoner av trykk, temperatur, vind
mm samt feil i observasjonene. Små feil eller usikkerheter i værvarslingsmodellens
initialtilstand kan vokse fort og en numerisk varprognose kan vare ubrukelig etter 4-7
dager. Feilene i en værprognose skyldes to ting: (a) usikkerhet i initialtilstanden og (b)
darlig beskrivelse i modellen, av atmosfærens prosesser. For skaffe en oversikt over
følgene av usikkerheten i initialtilstanden kan man lage et ensemble av prognoser med litt
forskjellig initialtilstand. Forskjellene skal da ikke vaere strre enn det usikkerheten/feilen i
atmosfaerens tilstand er på det gjeldende tidspunktet. Selv om usikkerheten i initialtilstanden
minsker og man far en bedre beskrivelse av atmosferens prosesser. vil man aldri fa helt
nøyaktig værprognose. Dette kommer av at det er så små endringer som skal til for å
forrykke atmosfærens balanse, siden dette er et kaotisk system. Men jo bedre
initialtilstanden og beskrivelsen av de atmosferiske prosessene er, jo lenger fram i tid vil
prognosene være gode.

Ensembleprognosene ved ECMWF er laget i et system som kalles Ensemble Prediction
System (EPS) (Moltini et al. I 996, Palmer et al. 1992, Jensen 1996, Jensen 1997. Person og
Temerton 1997). Dette systemet bestr av 50+ 1 numeriske verprognoser laget av
ECMWFs modellversjon TL159 L31 (dvs ca 83 km horisontal opplsning i et lineart gitter
med 31 lag). En av prognosene, den såkalte kontrollprognosen, har samme initialtilstand
som den operasjonelle prognosen' (som er laget av ECMWFs modellversjon T2 l 3 L3 l som
har ca 63 km horisontal opplosning i et spektralt gitter med 31 lag). Det vil si at den eneste
forskjellen mellom disse to er forskjellen i modellens oppløsning. De 50 andre prognosene
har perturberte inngangstilstander - dvs de har initialtilstander som er litt forskjellig fra
kontrollprognosen. Forskjellene skal ikke vare strre enn usikkerheten i initialtilstanden.
Perturbasjonene blir laget med en metode som kalles 'singular vector perturbations' (Palmer
et al. 1992. Moltini et al. 1996). Man antar her at alle prognosene er like sannsynlige.
Perturbasjonene lages over et 48 timers optimaliseringsintervall (de første 48 timene av
integrasjonstiden), og derfor er det svært liten forskjell mellom de 51 prognosene de første
48 timene. Dette gjør at ensembleprognoser er et produkt for varsling fra 48 timer og
utover til 240 timer.

' Den operasjonelle prognosen er den numeriske vaervarslingsprognosen som ligger til grunn for de daglige,
operasjonelle langtidsvarslene hos DNMI. Denne prognosen produseres bos ECMWF.



I I

2.2 Antagelser

Det må gjøres en del antagelser for å utvikle metoden. Dette kommer av at resultatene fra
arbeidspakke B2 ikke forelå, samt at det ikke fantes vindretninger tilgjengelig fra
ensembleprognosene. Antagelsene som ligger til grunn er de folgende:

1) Den lokale nedboren er f@Isom for endringer i storskala vindretning.
2) Fra arbeidspakke B2 i prosjektet 'Langsiktige flomvarslingsprosjekter' kommer
det informasjon om vindretninger det aktuelle vassdraget er folsomt for.
3) Værregimet i et område bestemmes av den storskala vinden.
4) Den storskala vinden folger den geostrofiske tilnrmelsen.

2.2.1 Geostrofisk vind

For å finne riktig værregime har vi onsket finne hvilken retning været har kommet inn over
et gitt område. Det vil si at vi ønsket å finne den storskala vindretningen i området. Siden
den storskala vindretningen ikke distribueres fra ECMWF til DNMI, har vi benyttet oss av
noe som kalles den geostrofiske vindbalansen (Holton 1992). Den geostrofiske vindbalansen
er et diagnostisk uttrykk som utrykker en balanse mellom trykk og Corioliskraft og den gir
et tilnærmet forhold mellom trykkfeltet og den horisontale vinden i storskala systemer. Den
er definert som

- - 1
V,l=kx-Vp

jp
(1)

hvor eo er den geostrofiske vinden, k er enhetsvektoren i vertikal-retningen, p er

tettheten,  f  er Coriolisparameteren (  f = 2.Qsin <l>)og p er trykket. <l>er breddegraden

og er vinkelhastigheten for jordrotasjonen. Den geostrofiske vinden er en god
tilnærmele til virkelig vind når man kommer over atmosfærens grenselag. Nær bakken blir
vinden normalt modifisert pga friksjon og den vil i stor grad følge den lokale topografien.

For å finne den storskala retningen på vinden i området, har man ikke bruk for
vindhastigheten til den geostrofiske vinden, men kun retningen. Den finner man ved

-  V.=W'
(2)

hvor E er vektoren som angir den lokale retningen. Ved å finne endringene i trykket fra
gitterpunkt til gitterpunkt, kan man beregne retningen i hvert gitterpunkt. Deretter kan man
interpolere retninger fra gitterpunkt til ethvert geografisk punkt innenfor gitteret.

2.3 Metoden

Ut fra antagelsene i kapittel 2.2 er det utviklet en metode som beregner retningen til den
geostrofiske vinden basert på høyden av en trykkflate. Dette blir gjort for et område (gitter)
som dekker Norge, for en eller flere prognoselengder og for hver av de 51 prognosene som
ECMWFs ensembleprodukter består av. Prognosene blir så gruppert etter vindretninger.
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Hvor mange og hvilke vindsektorer som grupperes etter er valgfritt for hvert vassdrag
(de er antatt bestemt fra delprosjekt B2, men de kan også bestemmes fra observasjoner eller
man kan bruke idealiserte sektorer). Etter at prognosene er gruppert blir andelen prognoser
innenfor hver sektor beregnet og dermed kan man beregne prosentandelen prognoser av
hele ensemblet, som befinner innenfor hver. Da ender man opp med et sannsynlighetstall
som angir sannsynlighet for storskala vind/værregimer innenfor hver av sektorene.

Metoden er svært generell med mange valgmuligheter. Man kan velge hvilke
steder/vassdrag man ønsker å beregne sannsynlighet for storskala vind fra ulike retninger
for, hvor mange steder/vassdrag beregningene skal utføres for, hvor mange og hvilke
sektorer inndelingen i grupper skal skje etter (sektorene kan variere i storrelse), hvilke
prognoselengder man ønsker å bruke samt hvilke trykkflater man vil beregne vindretningene
langs. Dette gjør at metoden er svært fleksibel og det er lett å benytte den på ulike vassdrag.
Dersom man kjenner den finskala fordelingen av den lokale nedbøren gitt vindretning kan
metoden brukes til å angi sannsynligheter for ulike nedbrfordelinger. Den kan også brukes
til å finne et tall på hvor sannsynlig det er at man har valgt riktig værregime i den
operasjonelle prognosen, samt finne andre sannsynlige værregimer.

3 DATA

Metoden er testet ut på en måneds datasett. Prognosene er fra september 1997 og
vassdraget det er valgt å se på er Rånåsfoss. Datasettet består av 96 timers prognoser for
høyden av trykkflaten i 1000 hPa, for hver dag i måneden. For hver av de 51 prognosene er
den geostrofiske vindretningen langs trykkflaten beregnet, deretter er prognosene delt inn i
8 idealiserte vindsektorer. Disse er:

nord
nordvest
nordost
vest
st
sir
sørvest
srst

Hver vindsektor er 45 grader vid med midtpunktet rett i nord (den er fra 337.5 til 22.5
grader), nordøst (22.5 til 67.5 grader), osv.

1000 hPa flaten gir vinden nær overflaten, men det er en storskala vind og ikke den
tilsvarende vinden som observeres i terrenget. Dette kommer av at topografien som
modellen oppløser (og også de dynamiske og fysiske prosessene) er svært grov. Når
modellen har en oppløsning på ca 83 km vil det si at topografiske 'detaljer' med mindre
avstand enn dette, ikke kommer med i modellen.

Disse beregnede geostrofiske vindretningene er sammenliknet med observert vind i I 0
meters høyde ( over bakken). Det er vanskelig i gjore en direkte sammenlikning mellom
disse vindene, siden den ene vinden er storskala vind og den andre er observert pi stedet.
Observert vind er ofte påvirket av lokale effekter som topografiske føringer av vinden.
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Siden DNMI ikke har noen synopstasjon som observerer vindretning innenfor Rånåsfoss-
vassdraget, er det brukt observasjoner fra nerliggende synopstasjoner til sammenlikningene.
Disse er Gardermoen, Flisa og Holand-Loken.

4 RESULTATER OG DISKUSJON

For å vise resultatene av forsøkene som ble gjort med metoden, er det valgt å vise hvordan
den beregnede vinden varierer fra dag til dag for hver av de 8 vindsektorene. For hver
sektor er daglig prosentandelen prognoser innenfor sektoren beregnet ut fra metoden. Dette
gir et inntrykk av hvordan vinden fordelte seg i ulike retninger denne måneden. I figurene 1-
8 er den beregnede vinden vist for hver vindsektor, med dagene i måneden langs x-aksen og
prosent pro gno ser langs y-aksen. Her kan en se at for denne perioden hadde pro gno sene lite
vind fra nordvest, vest og sørvest (se figurene 1,4 og 6) for Rånåsfoss. Vind fra nord, sør og
sorost (figurene 2, 7 0g 8) hadde forholdsvis hoy sannsynlighet flere dager. Det var ingen
dag hvor prognosene ikke hadde spredd seg på flere sektorer (ingen med I00%
sannsynlighet noen dag). Det vil si at det var god spredning i ensemblet. Uten spredning
ville alle prognosene hatt vind fra samme retning, og det ville ikke vært nødvendig med et
helt ensemble av prognoser. Det skal ikke være like stor spredning hver dag - dager med
forholdsvis lite spredning er et utrykk for at sma endringer i initialtilstanden ikke gir store
endringer i prognosene og at atmosfæren dermed er lite kaotisk den dagen. Dager med stor
spredning er et utrykk for at sma endringer i initialtilstanden gir store endringer i
prognosene og at atmosfæren derfor er kaotisk og lite varslingsbar.

Den beregnede storskala vinden er sammenlignet med vindobservasjoner fra nærliggende
synopstasjoner og her vil resultater fra et par av disse dagene bli vist. Den 15. september var
det høy sannsynlighet - bortimot 80%- for vind fra sør (se figur 7). Denne dagen ble det
observert vind rett fra sør (vindretning 180grader) i IO meters høyde, ved Gardermoen og
Flisa. Vinden ved Høland-Løken var også innenfor den sydlige sektoren (observert
vindretning 200 grader). Her var det et godt samsvar mellom den dominerende
vindretningen og den vindretningen (og dermed det værregimet) som var dominerende i
ensemble pro gno sene.

Den 6. september var det ifølge ensembleprognosene ca 20% sannsynlighet for vind fra sør
0g 80% sannsynlighet for vind fra sørøst. Denne dagen kom den observerte vinden ved
Gardermoen, Holand-Loken og Flisa fra sor. Her kom den observerte vinden fra en retning
med forholdsvis lav sannsynlighet. I denne situasjonen var det trolig et annet værregime enn
det mest sannsynlige som ville gi de beste nedbørprognosene. Samsvaret mellom
ensembleprognosene og observasjonene var godt, selv om det ikke var den mest sannsynlige
vindretningen som slo til, for observert vind lå ikke utenfor vindretningene fra ensemblet.
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Figur l: Prosentandel prognoser med geostrofisk vind i 1000 hPa fra nordvest for Rånåsfoss
i september 1997.

Figure 1: Number of forecasts (in per cent) with north-westerly geostrofic wind in 1000
hPa, at Ranasfoss in september 1997.
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Figur 2: Prosentandel prognoser med geostrofisk vind i I 000 hPa fra nord for Rånåsfoss i
september 1997.

Figure 2: Number of forecasts (in per cent) with northly geostrofic wind in 1000 hPa, at
Ranasfoss in september 1997
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Figur 3: Prosentandel prognoser med geostrofisk vind i 1000 hPa fra nordøst for Rånåsfoss
i september 1997.

Figure 3: Number offorecasts (in per cent) with north-easterly geostrofic wind in 1000
hPa, at Rånåsfoss in september 1997.
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Figur 4: Prosentandel prognoser med geostrofo;;k vind i I 000 hPa fra vest for Rånåsfoss i
september 1 997.

Figure 4: Number of forecasts (in per cent) with westerly geostrojic wind in 1000 hPa, at
Ranasfoss in september 1997.



16

%

•'E
>,
Ill
C
C
ca
Ill

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3
Ille-

Co

Q. Q. Q.
GI GI GI
Ill Ill Ill
i i
Co o Co

a
GI GI GI
Ill "! Ill
i i
0  .... ....

Q. Q. Q.
GI GI GI
Ill Ill Ill
.,; ....:  oi.... .... ....

a
GI GI GI
"! Ill Ill.... ..; .,;
N N N

Q. Q.
GI GI
Ill Ill
....:  oi
N N

Figur 5: Prosentandel prognoser med geostrofisk vind i  1000 hPa fra øst for Rånåsfossi
september 1997.

Figure 5: Number of forecasts (in per cent) with easterly geostrofic wind in 1000 hPa, at
Rånåsfoss in september 199 7.
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Figur 6: Prosentandel prognoser med geostrofak vind i 1000 hPa fra sørøst for Rånåsfoss i
september 1997.

Figure 6: Number of forecasts (in per cent) with south-westerly geostrofic wind in 1000
hPa, at Rånåsfoss in september 1997.
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Figur 7: Prosentandel prognoser med geostrofisk vind i I 000 hPa fra sør for Rånåsfoss i
september 1997.

Figure 7: Number of forecasts (in per cent) with southern geostrofic wind in 1000 hPa, at
Rånåsfoss in september 1997.
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Figur 8: Prosentandel prognoser med geostrofisk vind i I 000 hPa fra sørøst for Rånåsfoss i
september 1997.

Figure 8: Number of forecasts (in per cent) with south-eastly geostrofic wind in 1000
hPa, at Rånåsfoss in september 1997.
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Disse eksemplene vi har sett pa har vert 96 timers prognoser og det er den dominerende
vindretningen kI. 12 UTC (kl. 14 lokal tid) som er brukt. En måneds datasett gir forholdsvis
lite data og det er også vanskelig å sammenlikne direkte observerte vinder som er preget av
lokale effekter, med de beregnede storskala vindene. Men det ser allikevel ut til at
vindretningene beregnet med metoden gir vindretninger som stemmer godt overens med de
observerte vindretningene.

Dette prosjektet skulle være nært knyttet til arbeidspakke B2 og metoden her skulle knyttes
opp mot resultatene fra denne arbeidspakken. Siden dette ikke er tilfellet, så er det knyttet
en ekstra antagelse opp mot metoden. Men dette betyr ikke at den ikke kan brukes. En mite
å benytte seg av informasjonen fra denne metoden på, er å finne sannsynligheter for ulike
værregimer. Hvor sannsynlig er det at det varslede værregimet slår til? Er det mer
sannsynlig at et annet værregime slår til, og i så fall, hvilket regime?

Andre måter man kan benytte metoden på er å koble erfaringer fra observasjoner mot
sannsynlige vindretninger. Hvis man har erfaringer med en lokal nedborfordeling gitt visse
vindretninger, kan man gruppere ensembleprognosene etter disse vindretningene og få en
sannsynlighet for vind fra hver av disse gruppene.

En annen måte man kan koble lokal nedbørfordeling opp mot ensembleprognosene, er å
bruke en finskala værvarslingsmodell som bruker ulik initialtilstand fra ulike prognoser. En
modell som kan brukes er HIRLAM(High Resolution Limited Area Model) med 0.1
graders oppløsning. Dette er DNMis operasjonelle finskala modell. Koblingen kan skje ved
å lage lengere finskala prognoser enn de 48 timene som lages i dag, og da bruke
ensembleprognoser med ulike værregimer som inngangsdata. Ensembleprognosene vil gi en
sannsynlighet og finskalaprognosen vil da få samme sannsynlighet.

Nyttig informasjon kan også fåes ved å se på sammenhengene mellom klimaet i
finskalamodellen og ensembleprognosene. Hvordan er klimaet i disse modellene i forhold til
hverandre? Disse sammenhengene kan undersøkes ved å sammenlikne prognoser med
hverandre og med observasjoner. Ved å se på dette, kan man få verdifull informasjon om
hvordan ensembleprognosene bør tolkes i forhold til andre prognoser.

Denne type gruppering av ensembleprognosene etter vindretninger kan også være nyttig for
værvarslingen i Norge. Været i Norge og da spesielt nedbørfordelingene, er mye påvirket av
storskala vindretninger på grunn av en bratt og komplisert topografi. Den grupperingen av
prognosene som skjer ved ECMWF er basert på trykkmønster over Skandinavia og ikke på
vindretninger over bestemte områder.

5 KONKLUSJON

Det er utviklet en metode for å velge ut et sannsynlig værregime fra ECMWFs ensemble
produkter. Metoden skal brukes til estimering av usikkerheten i lokale nedbørprognoser.
Metoden er basert på å finne storskala vindretninger ved hjelp av den geostrofiske
tilnermelsen, da man antar at varregimene folger den storskala vinden. Den finner storskala
vindretninger i hver av de 51 numeriske vervarslingsprognosene ECMWFs ensemble
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produkter består av. Deretter grupperes prognosene etter vindretninger og man får et
sannsynlighetstall pa hvor mange av prognosene som finnes i hver av gruppene.

Metoden er svært generell og fleksibel da man kan velge mange av parameterne. Man kan
velge hvor mange vassdrag man ønsker å finne sannsynlig værregime for, plassering av
vassdragene, hvor mange vindsektorer man ønsker å gruppere etter, ulik vidde på
sektorene, trykkflater vindretningene skal beregnes i samt hvilke prognoselengder man
ønsker å finne værregimene for.

Metoden er testet ut på data fra september 1997 for vassdraget Rånåsfoss. Her er den
beregnede storskala vinden sammenliknet med observert vind i IO meters høyde.
Sammenlikningene viser at det er god sammenheng mellom observert og beregnet vind og
at det er en spredning i ensemblet som gir vind fra ulike retninger.

Mulige områder for bruk av metoden er diskutert. Det er mulig å bruke metoden sammen
med en finskala værvarslingsmodell for å få mer informasjon om den lokale
nedbørfordelingen gitt ulike værregimer. Det er også av interesse å sammenlikne klimaet i
finskalamodellen mot klimaet i ensembleprognosene.
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