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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 forskningsin-
stitusjoner og andre institusjoner. Nedenfor gis en oversikt over fagfelt/tema som blir berørt i HYDRA:

• Naturgrunnlag og arealbruk

• Tettsteder

• Flomdemping. flomvern og flomhandtering

• Skaderisikoanalyse

• Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak

• Databaser og GIS

• Modellutvikling

Sen trale aktører i HYDRA er; Det norske meteorologiske institutt (DNMI), Glommens og Laagens Brukseierforening
(GLB),Jordforsk, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges Landbrukshøgskole (NLH), Norges teknisk-naturvi-
tenskapelige 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
(NINAfNIKU). Norsk Regnesentral (NR). Direktoratet for naturforvaltning (DN), stlandsforskning (F) og universite-
tene 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 of 3 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 ofall human impacts in the form ofland 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 Uord forsk). The

Norwegian Geological Survey (NGU), The Agriculture University of Norway (NLH), The Norwegian University of
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 ofTechnology (SINTEF), The Norwegian Institute for Nature and
Cultural Heritage Research (NINAJNIKU). Norwegian Computing Center (NR). Directorate for Nature Management
(DN), Eastern Norway Research Institute (ØF) and the Universities of Oslo and Bergen.
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Sammendrag

Målet med denne analysen er å finne en romlig korrelasjonsstruktur for flom.hendelser

generert av frontnedbør. Bakgrunnen er at flommer ofte registreres i mange felt samtidig, og

at observasjonene derfor er romlig korrelert. Under forutsetning av at strukturen lar seg

identifisere, skulle det derfor være mulig å bruke denne informasjonen til å uttrykke

sannsynligheten for flom i felt uten observasjoner.

Modellen som er brukt viser sannsynligheten for visse utfall ved forflytning i rommet, og er

gitt ved

P[z(s+)> z\Z(+)>,z()< z]

P[z(+)< zZ(+)< z',Z()> z]

der z<z'.Den forste uttrykker sannsynligheten  for  mote verdier 2 z' nar man gar fra et

punkt med verdi< z til et punkt x+h med verdi z. Med andre ord er dette sannsynligheten for

2 mote verdier 2 z' nar man beveger seg inn i omrader med verdier 2 z. Den andre viser

sannsynligheten for å møte verdier< z når man beveger seg inn i områder med verdier < z'.

Modellen forutsetter med andre ord at strukturen kan beskrives ved avstandsparameteren  h

alene. For å imøtekomme dette kravet er flommens gjentaksintervall valgt som variabel.

Gjentaksintervallet er antatt å være uavhengig av feltparametrene slik at observasjoner fra

ulike felt kan sammenlignes direkte.

Resultatene av analysen gir imidlertid ingen tegn til struktur i flomhendelsene. På tross av

dette forkastes ikke hypotesen om struktur i flomdata. Årsaken er den klare strukturen som er

observert i nedbør. Videre er det gitt tre mulige forklaringer på det negative resultatet:

1. Strukturen i nedbør er svekket slik at den ikke kommer til syne i flomdata.

2. Flomhendelsene er ikke synoptiske nok.

3. Gjentaksintervallet er arealavhengig.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Flom har over lang tid skapt problemer i form av oversvømmelse og ødeleggelse. Flommen i

Glomma og Lågen på forsommeren 1995 viste igjen hvor store naturkreftene kan være og

hvilke omfattende skader som følger. I global sammenheng forårsaker flom større

ødeleggelser og krever flere menneskeliv enn noen annen type naturkatastrofe (Mitchell,

1995).

varsle flommer i god tid før de kommer er en måte å redusere skadevirkningene på. Det gir

mulighet til å sette i gang strakstiltak som kan begrense ødeleggelsene. Norges Vassdrags- og

Energidirektorat (NVE) har ansvaret for flomvarslingen i Norge. Et flomvarsel bygger på

opplysninger om blant annet vannføring, snømålinger og værprognoser, og gir uttrykk for om

man kan forvente vannføring av en viss størrelse i tiden framover (Haddeland, 1998). Det er

åpenbart at jo større tilgangen på informasjon er, desto større er muligheten for agi et pålitelig

varsel. Et omfattende målenett og data av god kvalitet er derfor av stor betydning.

Lindstrom ( 1999) har utført en flomanalyse i Sverige som viser at store flommer ofte

registreres i mange felt samtidig. Dette indikerer at observasjonene er romlig korrelert.

Korrelasjonskoefisienten for årlig maksimal vannføring (AMS) er estimert til 0.4 og 0.32 i

henholdsvis Sør- og Nord-Sverige. Samtidig er korrelasjonen for vårflommer noe høyere enn

for høstflommer. Med dette utgangspunktet er det ikke urimelig at det også kan være struktur

i flomhendelsene.

Motivet for analysen i denne oppgaven er å kunne varsle flom på bakgrunn av den romlige

korrelasjonsstrukturen i en flomhendelse. Det vil si at man identifiserer den regionale

variasjonen, og bruker denne informasjonen til aestimere flomfaren i vassdrag uten

observasjoner. Man kan også bruke kunnskap om strukturen som et supplement til de

tradisjonelle varslingsmetodene.



1.2 Problemstilling

Flom observeres ofte i flere felt samtidig. Hypotesen er at observasjonene er romlig korrelert

slik at felt i nærheten av hverandre er høyt korrelert, mens felt med større avstand er lite eller

ikke korrelert i det hele tatt (figur 1.1). Hvis mønsteret gjentar seg for ulike flomhendelser, er

det tydelig at fenomenet opptrer med struktur.

l owervase»

] Hwy areas»on

Lav korrelasjon

D Ingen korrelasjon

Figur 1.1. Tenkt struktur på flom.

Målet med oppgaven er å kunne uttrykke sannsynligheten for flom som funksjon av avstanden

h mellom tilgjengelige flomobservasjoner. Modellen er av enkel karakter, og forutsetter at

strukturen kan beskrives ved avstandsparameteren halene. Hvis det er observert eller

prognosert flom i et felt sier modellen at det er stor sannsynlighet for flom i nærliggende

områder, mens det er liten sannsynlighet for flom i vassdrag langt unna.
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1.3 Organisering av oppgaven

Kapittel 2 presenterer datamaterialet og kommenterer valg av variabel for romlig analyse.

Kapittel 3 beskriver metoden for strukturanalysen, og hvordan variogrammet og

indikatorvariabelen er knyttet til en modell som beskriver sannsynligheten for flom ved

bevegelse i rommet. Videre introduseres tre ulike strukturtyper.

Resultatene av analysen er gjengitt i kapittel 4, og viser klassifiseringen av de ulike

flomhendelsene i forhold til strukturtypene.

I kapittel 5 følger diskusjonen. Her beskrives nedbørstrukturen, og hva slags strukturtype man

skulle forvente på flom. Siden den valgt metoden ikke viste tegn til struktur, er det drøftet

ulike teorier for hvorfor strukturen ikke lot seg identifisere. Spesielt er det sett på muligheten

for at gjentaksintervallet er avhengig av feltstørrelsen. Arealavhengighet er på ingen måte et

nytt tema i hydrologien, men det er hittil rettet liten oppmerksomhet mot arealavhengighet i

frekvensanalyser. Hvis gjentaksintervallet er arealavhengig bryter det med forestillingen om

at flomfrekvenskurven er uavhengig av feltparametrene. Til slutt er det antydet en alternativ

tilnærmingsmåte for strukturanalyse på flomdata.

3



2Data

2.1 Datamaterialet

Datamaterialet er hentet fra Torild Jørgensens hovedfagsoppgave i hydrologi 1993

(Jørgensen, 1997). Fra perioden 1920 - 1945 er det valgt ut 16 såkalte flomhendelser i

Sør-Norge hvor flommen har vist en viss utbredelse i rommet. Flommenes størrelse er

presentert ved gjentaksintervall på de aktuelle stasjonene, og er lagt ved som appendiks A.

For hver hendelse har valget av stasjoner fulgt kriteriet at minst 5 stasjoner måtte ha sitt

maksimum innenfor en tidsramme på 10 dager (Jørgensen, 1997). Dette kravet førte til at de

utvalgte flomhendelsene hovedsakelig hadde sin opprinnelse i frontnedbør. Nedbørtypen kan

føre til store og utbredte flommer, og data skulle slik sett være velegnet for strukturanalyse.

Årsaken til at rene smelteflommer ikke er med i datamaterialet skyldes smelteflommenes

fluktuasjoner som fører til at toppunktet for avløp kan bli nokså tilfeldig (Jørgensen, 1997).

Også flommer generert av bygenedbør falt utenfor utvelgelsen av hendelser fordi

stasjonsnettet ikke hadde tilstrekkelig tetthet.

Stasjonene som er brukt i analysen er vist i figur 2.1. Stasjonsnettet forvaltes av Norges

Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som også har stilt til rådighet det datagrunnlaget

Jørgensen ( 1997) har analysert. Stasjonsnumrene er endret etter 1993 og gjengitt med gammel

nummerering i tabell 2.1. Stasjonsnavnene er uendret.
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Figur 2.1. Stasjonsoversikt. Etter Jørgensen (1997).
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Tabell 2.1. Stasjonsnummer (gammel nummerering) og navn. Etter Jorgensen (1997).

Stas 'onsnummer
372 11
373 0
3740
380 11
383 3
386 0
398 12
399 0
4000
402 11
4100
411 12
415 0
437 0
438 11
439 11
441 11
452 0
4540
455 0
456 0
458 0
4620
4760
478 0
491 11
492 0
494 11
496 11
5300
531 0
548 0
549 0
5560
560 12
561 0
562 0
563 0
5640
565 0
568 0

Stas 'onsnavn
Femundsenden
N ber sund
En eren
Ma nor
Aursunden Nat. Avl.
Stai
Anfinds Bru
Do] lass
Atna Bru
Lomness'o
Kna om
Lår ård Bru
Lalm
Etna
Avella
Jaren
Van sm'osa
Vindevatn
Krossåfoss
Ustedalsvatn
O so
Krodern
Br Bru
Fonnebuf ord
Jon dalselv
Omnesfoss
H arts'o
Totak
Vin'evatn
Austenå
Flaksvatn
K'olemo
Austerhus
Tin vatn
Refsti
Fid · elands vatn
Dor efoss
Lindeland
Sirdals vatn
Lundevatn
Berkreim Bru

Stas 'onsnummer
574 0
5800
581 0
582 0
583 1
586 0
5900
591 0
592 0
598 0
601 0
603 0
607 0
608 0
6090
611 0
613 0
614 0
615 0
616 11
617 11
6200
621 11
622 11
623 0
6300
635 11
6360
6400
6420
6440
6460
648 0
651 11
658 0
659 0
6600
661 0
666 0
962 0
967 0

Stas 'onsnavn
Hau land
Tveid
Hau e Bru
Suldalsoset
Røldals vatn
Stordals vatn
Eidevatn
Sandven vatn
Holen
Bulken
Nese
Klovtveitvatn
Vassb dvatn
Lo Bru
Ardalsvatn
Ytri Bru
Veitestrands vatn
Nautsundvatn
Viksvatn
Haukedalsvatn
Jølstervatn
Breims vatn
Oldevatn
Lovatn
Hornindals vatn
Ø e

En setvatn NDF
Hor heim
Eikesdalsvatn
Øren
Litledalselv
Elverhø bru
Festa
Svorka
Næverdal
B'orset
Arnot
Ha a Bru
Hø ås Bru
Ø reselv
Lille Eikesdalsvatn

7



2.2 Valg av variabel

2.2.1 Gjentaksintervallet

Gjentaksintervallet Ter valgt som variabel for å beskrive flommens størrelse. En T-års flom

blir i gjennomsnitt overskredet en gang i løpet av en periode på Tår, og er et mål på hvor ofte

man kan forvente vannføringsverdier av en viss størrelse. Gjentaksintervallet er antatt å være

uavhengig av feltparametrene. Dette er en god egenskap for strukturanalysen, fordi man kan

sammenligne observasjoner fra ulike felt direkte.

For å beregne gjentaksintervallet er det nødvendig med en frekvensanalyse. For hver stasjon

er årets høyeste vannføring (årsflom) plukket ut. Tidsserien kan analyseres som en stokastisk

prosess Z(t) der t er det aktuelle året. Man antar at observasjonene kommer fra samme

populasjon, og at data er uavhengige på grunn av det lange tidsrommet mellom

observasjonene. Ved å tilpasse en teoretisk sannsynlighetsfordeling F(z)er det mulig a

estimere sammenhengen mellom vannføring og sannsynligheten for flom.

Hvis F(z) er frekvensfordelingen til Z, er sannsynligheten for at Z overskrider niva z etter når

gitt ved den geometriske fordelingen (Gottschalk, 1998). Matematisk kan det uttrykkes ved

p()= [1- F(z)]Fe)" der F(z)= P[Z<z]=p =1-4 (2.1)

Ser man på forventningverdien av denne størrelse får man et uttrykk for gjentaksintervallet T

eller forventet antall år før overskridelse

1 1
E[n]=-==T(z)

a 1- F(z)
(2.2)

Sannsynligheten q for å få en flom lik eller større enn Ter altså gitt ved

1
q=

T
(2.3)

8



Når målet er å identifisere strukturen, er det en forutsetning at gjentaksintervallene er estimert

ved den samme fordelingsfunksjonen. Dette kravet er oppfylt hos Jørgensen ( 1997) som har

benyttet General Extreme Value (GEV) fordelingen for samtlige gjentaksintervall. I tillegg er

parametrene estimert ved sannsynlighets vektede moment (PWM) metoden. I en norsk

regional flomfrekvensanalyse hevder Sælthun et al. ( 1997) at denne kombinasjonen gir de

beste estimatene.

Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til estimeringen av gjentaksintervallet. Arsaken er at

dataseriene ofte er korte, samtidig som flomdata i seg selv er usikre. I tillegg er det høyst

sannsynlig at data inneholder outliers. Problemet oppstår når fordelingsfunksjonen F(z) skal

velges, fordi de ulike fordelingene ofte gir store utslag i estimeringen av sjeldne flommer. Ser

man på konfidensintervallet rundt flomfrekvenskurven vil dette typisk øke med størrelsen på

flommen. I følge NERC ( 1975) bør man derfor ikke estimere gjentaksintervall storre enn 2N

der Ner antall år i dataserien.

2.2.2 Indikatorvariabelen

Usikkerheten som er knyttet til estimering av gjentaksintervallet er i stor grad redusert ved å

benytte en indikatorvariabel. Indikatorvariabelen er beskrevet hos Joumel ( 1983), og er

definert som

l(x, z) ={1hvis Z()>z
0 ellers

(2.4)

I(x, z) skiller ikke mellom ulike observasjoner når de først er klassifisert i forhold til en

terskelverdi z. Det er derfor en robust variabel som tåler data med stor variasjon og outliers. I

følge Sælthun et al. ( 1997) er flomfrekvensanalyser nokså uproblematisk så lenge man holder

seg til gjentaksintervall som ikke overskrider observasjonsperiodens lengde. Jørgensen ( 1997)

har brukt tidsserier med en lengde på 30 år. Når høyeste terskelverdi her er satt til z = 30 skal

ikke usikkerheten som er knyttet gjentaksintervallet lenger være noe problem.
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3 Metode

Strukturanalysen bygger på teorien for regionale variable som er utviklet av franskmannen

Georges Matheron. En typisk regional variabel beskriver naturlige fenomen med geografisk

utbredelse som for eksempel ulike geologiske forekomster, terrengvariasjoner, nedbør etc.

(Journel og Huijbregts, 1978 og Davis, 1986). Teorien tar utgangspunkt i romlig korrelerte

data, og supplerer slik sett den klassiske statistikken som bygger på antagelsen om

uavhengige observasjoner.

I motsetning til en stokastisk variabel er en regional variabel kontinuerlig fra punkt til punkt

(Davis, 1986). Variasjonene i en regional variabel er imidlertid så komplekse at de ikke kan

beskrives ved en deterministisk funksjon. En regional variabel framstilles derfor ved et

strukturaspekt og et tilfeldig aspekt. Strukturen reflekterer storskalatendenser, mens det

tilfeldige aspektet forklarer lokale uregelmessigheter. Disse fluktuasjonene har sin egen

struktur, og kan derfor ikke betraktes som ren støy (Armstrong, 1998).

Kombinasjonen av struktur og tilfeldighet gjør det nødvendig å tilpasse en

sannsynlighetsmodell. Dette krever en stokastisk variabel Z(x) i punktet x. Z(x) er definert på

et utfallsrom, og tar ulike verdier i forhold til en sannsynlighetsfordeling. z(x) betegner

realiseringen av prosessen.

3 .1 Modellbeskrivelse

Gitt en stokastisk variabel  Zx)  der  x  er et punkt i rommet. Hvis det er struktur i Z) vil

observasjonene z(x) og z+h) i punktene x og x+h vere korrelert.her avstanden mellom de

to observasjonene, og graden av korrelasjon er bestemt av hog fenomenets egenskaper. I lys

av dette er det meningsfylt å uttrykke sannsynligheten for verdien z(x+h) nar man kjenner

zx). Rivoirard (1993) har etablert følgende relasjoner
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P[Z(x +h)> z'Z(+ h)>z,Z()<z] eller P[> z'/>> z] (3.1

P[Z(x+h)< z\Z(+h)< z',Z()> z] eller P,[><z><z] (3.2)

der z<z' er reelle tall.

(3.1) uttrykker sannsynligheten for å mote verdier 2 z' nar man går fra et punkt x med verdi

< z til et punkt x+hmed verdi2 z. Med andre ord er dette sannsynligheten for å møte verdier

2 z' nar man beveger seg inn i omradet med verdier2 z. Tilsvarende viser (3.2)

sannsynligheten for å møte verdier< z når man beveger seg inn i områder med verdier < z'.

Modellen forutsetter at strukturen kan beskrives ved avstandsparameteren halene, og at

variasjonen viser karakteristikkene for fenomenet og området.

Strukturfunksjonene (3.1) og (3.2) er direkte knyttet til indikatorvariabelens kryss-

semivariogram og semivariogram. Sammenhengen er beskrevet i avsnitt 3.1.2.

3 .1.1 Variogrammet

Variogrammet er selve fundamentet i strukturanalysen, og er blant annet beskrevet hos

Joumel og Huijbregts (1978). Et variogram uttrykker variasjonen i differansen

[Z(x) -  Z(x+h)]som funksjon av avstanden mellom observasjonene eller

2rh)= El(z)-Zex+)] (3.3)

}{_h)kalles for semivariogrammet, men begrepene variogram og semivariogram brukes ofte

om hverandre. Et eksempel på ){_h)er vist i figur 3.1. Når h  = 0 blir verdiene i hvert punkt

sammenlignet med seg selv og semivariansen ){_O)= 0. Etter hvert som høker vil punktene

være svakere korrelert slik at differansen og semivariansen øker. Økningen i h) fortsetter til

den - som regel - flater ut etter en viss distanse a (range). Semivariansen svarer da til

variansen c (sill), som vil være mer eller mindre konstant fordi observasjonene er uavhengige
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av hverandre (figur 3.la). Noen prosesser mangler sill. Disse har variasjon i alle skala og

dermed uendelig varians som i figur 3.1 b.

o?
y(h) sill y(h)

h h

range

a b

Figur 3.1. Eksempel på semivariogram. a) Et 'typisk' variogram som når sill (c) etter
distansen range (a). b) Variogram uten sill. Etter Armstrong (1998).

Ikke alle variogram er kontinuerlige i origo. Dette kalles for nugget effekt, og skyldes støy i

målingene eller variasjon i mindre skala enn det måleopplegget kan identifisere.

En regional variabel har ikke nødvendigvis samme struktur i ulike retninger. h) er en

funksjon av vektoren h som er både lengde og retningsbestemt. En prosess kalles for isotrop

dersom variogrammene for alle mulige retninger er like.

Det empiriske semivariogrammet er gitt ved

1 !) •
)= w 2A@-z@+b) (3.4)

der N(h) er antall data-par med avstand h. (3.4) viser at variogrammet er en funksjon av både

posisjonen x og avstandsvektoren  h.  Det er derfor behov for en stasjonæritetsantagelse slik at

variogrammet kun er avhengig av den relative avstanden  h,  og ikke selve lokaliseringen. Hvis

den regionale variabelen er stasjonær kan man si at prosessen repeterer seg selv i rommet

(Pannatier, 1996). Det betyr at observasjonene z(x)og zx+h) kan betraktes som to

realiseringer av den samme prosessen Z(x). Denne antagelsen er kun riktig dersom prosessen

er ergodisk. Det vil si at all informasjon om den multivariate fordelingen er tilgjengelig ved

en realisering (Gottschalk, 1998).
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En prosess kalles for streng stasjonær hvis den multivariate sannsynlighetsfordelingen er den

samme etter forflytning i rommet. I analyse av stokastiske prosesser brukes imidlertid sjelden

dette stasjonæritetskravet fordi man verken har mulighet eller interesse av ase på hele

fordelingsfunksjonen (Gottschalk, 1998). I lineær geostatistikk er det som regel tilstrekkelig

kreve stasjonæritet på fordelingens to første momenter (Joumel og Huijbregts, 1978). Dermed

skilles det ikke mellom to fordelinger så lenge 1. og 2. moment er like.

En stokastisk prosess er stasjonær av andre orden (svak stasjonær) når

E[z()]= m()=m (3.5)

og

Cov[Z(x + h ),Z(x  )]=a(h) (3.6)

dvs at forventningsverdien er uavhengig av posisjon x og kovariansen kun er avhengig av den

relative avstanden h mellom observasjonene. Av dette følger at varians og kovarians er like

for  h = 0

Var[Z()]=o? =o(0) (3.7)

I flere sammenhenger er også kravet til svak stasjonæritet for strengt. Dette gjelder spesielt

kravet om endelig varians (Gottschalk, 1998). Indre stasjonæritet eller instrinsic hypotesen

krever stasjonæritet på differansen [Z(x) - Z+h)]. Det vi si at

E[z()- Z( + h)]=o (3.8)

og

var[z( )- z( +  ) ]=El(z( )-  z(x+ n)) ]=20) (3.9)
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Variansen er altså beskrevet ved semivariogrammet som kun er avhengig av den relative

avstanden mellom observasjonene. En svak stasjonær prosess oppfyller alltid instrinsic

hypotesen, men det motsatte er ikke nødvendigvis tilfellet. Under forutsetning av at prosessen

er svak stasjonær er sammenhengen mellom semivariogrammet og kovariansfunksjonen gitt

ved

(h)= o(0)-c(h) (3.10)

Et semivariogram som ikke når sill betyr derfor at prosessen ikke er stasjonær av andre orden.

3.1.2 Indikatorvariabelens momenter

Variogrammet er veldig følsomt for ekstremverdier. For fenomen med stor variabilitet (CV i

storrelsesorden 2-5) og skjeve fordelinger er resultatene ofte ubrukelige (Journel, 1983).

Det er derfor av stor betydning at gjentaksintervallet uttrykkes ved en indikator som beskrevet

i 2.2.2. Indikatorvariabelen er som tidligere nevnt definert som

{l
hvis Z(x) z

1 (, z) = 0 ellers (2.4)

Videre er indikatorvariabelens momenter beskrevet hos Journel ( 1983) og Rivoirard ( 1993).

For en gitt terskelverdi z vil l(x,z) være binomisk fordelt med forventning,

E[t(. z)]=1· P[z()> z]+0· P[z()< z]= P[z()>z]=m(z) 3.11

kovarians,

o,(h) =Cov[t(x,z)I(+h, z)]=P[Z() >z,Z(+h) >z]- m?(z) 3.12)

varians,

a,"=o.(0)=var[I(,z)]= P[z()> z]-m?(z)=m(z)-m(e) (3.13)
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og semivariogram

z,0)=' Ela(a, z)-I+, z)? ]= ' (Pl1. z)#I(+. z)) (3.14
2 2

='(P[z()< z,Z(+)> z]+ P[z()> z,Z(+)< z]) (3.15)
2

Hvis man forutsetter symmetri om  h  gir dette

Yz (h)= P[Z(x)'2:. z,Z(x+h)< z] eller P[Z(x+h)< z:z(x)'2:. z] (3.16)

Til slutt er det mulig å få et mål på krysskovariansen mellom indikatorvariable med ulike

terskler z og z'

a zz'(h)=Cov[I(x,z), I(x + h, z')]

=P[z()> z.Z( +h)>z]-m(z)- m(z.)

og dermed også kryss-semivariogrammet

y zz'(h)=_!_E[I(x+ h, z)- I(x, z)] [I(x+ h, z')- I(x, z')]
2

(3.17)

(3.18)

Hvis z <z' er

z. (0)= , ([z) < z,z(+) >z]+P[z( )> z,z(+) <z) 3.19)

som under forutsetning av symmetri i  h  gir

y z.::'(h)=P[Z(x) '2:. z', Z(x+h)< z] eller P[Z(x+h)< zZ()>z] (3.20)

16



Ved ase på forholdet mellom indikatorvariabelens kryss-semivariogram og semivariogram

ser vi at sannsynlighetsfunksjonene som er introdusert i kapittel 3.1 kan beregnes direkte ved

(3.1)

og

re·)»[,< ]<z]
Y.)

(3.2)

3. 2 Strukturtyper

Rivoirard ( 1993) har beskrevet ulike typer av struktur ved hjelp av sannsynlighetsfunksjonene

3.1 og 3.2. De ulike strukturtypene er beskrevet ved et eksempel der Zx) har verdiene 1, 2, 3

og 4. A- (z =  1, 2, 3 eller 4) er definert som områdene der Z(x) z.

Struktur er nært knyttet til det Rivoirard ( 1994) kaller grenseeffekt. For hvert punkt i A 1

gjelder at/ (x,z) = I (x ,1) = 1. Verdien av Z(x) i Ar kan selvfølgelig også være 2, men det er

mindre sannsynlig at dette skjer når x er i nærheten av grensen til A,. Med andre ord har

grenseområdene til A 1 gjennomsnittlig lavere verdi enn de sentrale delene av området. Figur

3.2 illustrerer dette.

G At

» A2

AJ l
At

Z(1)  • 1, 2,  J  eller 4

Figur 3.2. Grenseeffekt. Etter Rivoirard (1994).
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3.2.1 Mosaikk type

Mosaikk type (figur 3.3) mangler struktur og grenseeffekten som er beskrevet over. Området

er delt opp i enheter som hver er tildelt en av de 4 verdiene. Tildelingen er bestemt av

fordelingsfunksjonen, og er uavhengig av verdiene i naboenhetene .

..,
la

1
3 32

2 3
4

2 2

4 3
2

3

2
2

Figur 3.3. Mosaikk type. Etter Rivoirard (1994).

Hvis man beveger seg fra punktet x der z(x) =  I til et punkt x+h der z(x+h) -:t I vil det nye

punktet ta en av de andre verdiene uavhengig av z(x). Hvis man velger a ga inn i et omrade A>

er sannsynligheten for å na A uavhengig av avstanden  h.  Tilsvarende er sannsynligheten for å

nå verdier < 2 når man kommer fra et område med verdi < 3 også uavhengig av h.

Med andre ord er sannsynlighetene P [>2 z' [->2 z] og P [>< z l>< z'] konstante i

forhold til  h  som vist grafisk i figur 3.4.

P(Z(x+h) >= z'  1 Z(+h) >= z , Z() < z)

l __
Avstand h

P(Z(+h) <z I Z(+h)<z',Zx) >=z')

Avstand h

Figur 3.4. P [->2 z' ]->2z] og P [> < z l>< z'] for mosaikk type.
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3.2.2 Diffusjonstype

I diffusjonstype (figur 3.5 a) er grenseeffekten til stede, og det er klar systematikk i den

romlige fordelingen til Zx). Diffusjonsprosesser beskriver da også fenomen med gradvis

variasjon. Hvis man forlater et område der z(x) = 1 møter man først verdien 2. Hvis man

forlater et område der z(x) = 2 er det en overgang til verdien 1 eller 3 avhengig av hvilken

retning forflytningen skjer. Det er med andre ord ikke mulig å komme fra et punkt med

verdien z-1 til et punkt med verdien z+l uten å passere z.

a) b)

1

2 2

Figur 3.5 a og b. Diffusjonstyper. Etter Rivoirard (1993).

Sannsynlighetene P [->2 z' [->2 z] 0g P [>< z l>< z'] er ikke konstante. De starter ved

0  (ingen kontakt mellom for eksempel 1 og 3) for så å øke med h (tykk linje i figur 3.6).

Man kan tenke seg overganger som ikke er fullt så strenge. Et eksempel er vist i figur 3.5 b).

Modellen er lagd slik at A5 alltid ligger innenfor A2,men A5 kan forekomme i

grenseområdene mot lavere verdier. Hvis man forlater verdien 1 møter man som regel verdien

2, men man kan og ga direkte til 3. Sannsynlighetene P[>2 z']>2z] og P[>< z]><z]

øker med avstanden h, men starter fra en positiv verdi og uttrykker dermed den mulige

kontakten mellom verdien 1 og A3 (tynn linje i figur 3.6).
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P(Z(x+h) >= z' I Z(x+h) >= z, Z(x) < z)

Avstand h

P(Z (x+h) < z l z(x+h) < z' , Z (X) >= Z')

Avstand h

Figur 3.6. P [>2 z?[->2 z] og P [>< z l> <  z'] for diffusjonstype. Tykk linje er en
strengere diffusjonstype enn den tynne.

3.2.3 Indikator residual type

Indikator residual type er vist i figur 3.7. A,· er tilfeldig fordelt i A- (z < z') uten ata hensyn til

avstanden til As grenser. Det er ingen grenseeffekt når man forlater små verdier, så hvis man

forlater verdien 1, møter man 2, 3 eller 4 uavhengig av h. Ph [>2 z' I  z] er konstant, og

det er ikke lenger noen forutsetning å skulle passere verdien 2 når man beveger seg fra 1 til en

høyere verdi. Tilsvarende er A, tilfeldig fordelt og uten grenseeffekter i A3, og det er ingen

ndvendighet  & passere 3 nr man beveger seg fra A2.

3 4 2

Figur 3.7. Indikator Residual type. Etter Rivoirard (1994).

Det er imidlertid et hierarki i denne modellen. Det som skjer når man går inn i et området med

verdier < z er ikke det samme som når man går inn i et omradet 2 z. I dette eksempelet er

P[><z ]>< z] avhengig av h. Grenseeffekten nar man forlater store verdier skyldes at det
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er større sjanse for å møte middels store enn små verdier. Figur 3.8 viser hvordan indikator

residual type kan identifiseres ved hjelp av sannsynlighetsfunksjonene.

P(Z (x+h) >= z" I Z(x+h) >= z  ,  Z (X) < z) P(Z(4h) <zIZ(+h)<z',Z) >=z')

11

Avstand h Avstand h

Figur 3.8. P [> 2z? ]> 2z]  og P [>< z ]> < z?] for indikator residual type.

Modellene som er beskrevet over er relativt enkle, og kombinasjoner av de ulike typene er

fullt mulig (Rivoirard, 1993).

3.3 Praktisk gjennomføring av analysen

For hver av de 16 hendelsene er gjentaksintervallene gjort om til seks indikatorvariable som

er bestemt av terskelverdiene z =3,5, 10, 15, 20 og 30. Tabell 3.1 viser hvordan

indikatorvariabelen erstatter den opprinnelige variabelen. Data er hentet fra hendelse 3.

For hver terskel er det estimert et empirisk semivariogram (y(h)), og for hver

terskelkombinasjon 5-10, 10-15, 15-20 og 20-30 er det estimert et empirisk kryss-

semivariogram ((h)). Variogrammet beskriver romlig struktur i en bestemt retning.

Flomdataene som er analysert favoriserte imidlertid ingen spesiell orientering, og

variogrammene er derfor estimert ved alle mulige parkombinasjoner (x, x+h). Estimatet

representerer gjennomsnittsvariogrammet for alle retningene.

For å utnytte datamaterialet best mulig er det nødvendig å klassifisere avstandsparameteren  hi

ulike kategorier eller såkalte 'lags'. Jo flere lags desto bedre er oppløsningen i variogrammet,

men samtidig reduseres antall datapar som bestemmer plasseringen til punktene  (h, ,yt=(h )).

Lag-avstanden varierte noe fra hendelse til hendelse og fra terskelnivå til terskelnivå, men lå

stort sett i størrelsesordenen 80 til 100 km.
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Tabell 3.1. Indikator variabel for hendelse 3.

( ) {1hvis T 2zT,z =
0 ellers

T i (T,3) i (T,5) i (T,10) i (T,15) i (T,20) i (T,30)

4 1 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0

5 1 1 0 0 0 0

5 1 1 0 0 0 0

6 1 1 0 0 0 0

7 1 1 0 0 0 0

8 1 1 0 0 0 0

8 1 1 0 0 0 0

12 1 1 1 0 0 0

17 1 1 1 1 0 0

25 1 1 1 1 1 0

25 1 1 1 1 1 0

63 1 1 1 1 1 1

Videre er det tilpasset teoretiske variogramfunksjoner for hvert indikator semivariogram og

kryss-semivariogram. Ulike modeller er blant annet beskrevet hos Davis ( 1986).

Variogramanalysen er utført ved hjelp av programvaren Variowin (Pannatier, 1996).

Tilslutt divideres kryssvariogrammet ya(h) pa henholdsvis y,(h) og (h). Strukturtypen

b h . h d r ••'(h) r ••'(h) . d h Kr" •estemmes av engigav vor an ( °6 g varierer me . 1teriene 1or
Y,h .h

klassifiseringen er tidligere beskrevet i 3.2, og kan oppsummeres slik:

22



Mosaikk type
.. 0)

og
Y. ()

er uavhengig av h.) yz-(h)

Diffusjons type
Y.()

og Y. 0) er voksende med h
.0) .)

Indikator residual type eller er voksende med h

3 .4 Usikkerhet og feilkilder

I statistiske analyser som dette vil data og databearbeidelsen nødvendigvis være beheftet med

ulike typer feil. Jørgensen ( 1997) viser til feilkilder i databasen hun har utarbeidet sine

resulterer fra. Det kan være feil knyttet til måling av vannstand, feil i vannføringskurven,

menneskelig svikt og problemet med å måle den virkelige flomtoppen i små og spontane

vassdrag. Usikkerheten som er tilknyttet gjen taksintervallet er diskutert tidligere (2.2.1). Ved

å benytte indikatorvariabelen, skal imidlertid ikke dette være noe problem for den videre

analysen.

Det er viktig avere klar over at feil i datamaterialet blir med videre i analysen, og at

kvaliteten på resultatet aldri blir bedre enn analysens svakeste ledd.

Variogramanalysen tar utgangspunkt i en regional variabel som i følge Davis ( 1986) er

kontinuerlig fra punkt til punkt. Analyse av arealverdier er slik sett ikke integrert i teorien. På

den annen side er det innført en ny punktvariabel i feltets utløp som analysen er utført på. En

variogramanalyse skulle derfor være en mulig tilnærming.

Gjennom variogramanalysen er resultatet beheftet med ytterligere usikkerhet. For det første er

datamengden avgjørende for sikkerheten i det empiriske variogrammet. J ournel og Huijbregts

(1978) sier at 30 observasjonspar er nødvendig for å oppnå et godt estimat for (h, yh)). Dette

kravet er sjelden oppfylt i denne analysen.
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Deretter er det knyttet usikkerhet til tilpassing av det teoretiske variogrammet. Den

begrensede datatilgangen fører til at hvert empiriske variogram kun er bestemt av 4 til 5

punkter. Det kan gi store avvik mellom punkt og graf, og i noen tilfeller muligheten til å velge

mellom forskjellige teoretiske modeller.

Til slutt må det nevnes at gjentaksintervallet er antatt avre uavhengig av feltarealet. Hvis

dette ikke er tilfellet vil arealet i seg selv være med på å bestemme formen på variogrammet.

Observasjoner hentet fra små felt vil ofte ha en annen type struktur enn observasjoner fra store

felt der variasjonen er glattet ut. Når observasjoner fra flere arealenheter integreres i samme

variogram, vil dette derfor kunne tilføre støy i estimeringen av det empiriske variogrammet.
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4 Resultater

Resultatet presenteres ved å angi strukturtypen for ulike nivåer hos de 16 hendelsene.

Samtlige semivariogram, kryss-semivariogram og de tilhørende sannsynlighetsfunksjonene

følger i appendiks B. Klassifiseringen er vist i tabell 4.1.

Tabell 4.1. Fordeling av strukurtyper.

Hendelse 5- 10 10-15 15- 20 20- 30

1 X xx xx Diffusjon
""'&

2 U xx Mosaikk Mosaikk Diffusjon

3 xx Diffusjon Diffusjon Mosaikk

4 Indikator residual Diffusjon Indikator residual Mosaikk

5 # xx Diffusjon xx Indikator residual

- Indikator residual6 fil Diffusjon Diffusjon Indikator residual&
I

""'7 & Indikator residual xx Indikator residual XXXU

8 Diffusjon Mosaikk Mosaikk XXX

9 Diffusjon Indikator residual Diffusjon Mosaikk
a

10
c..

Indikator residual Mosaikk Mosaikk X-be

11 8 X X Mosaikk Mosaikk....
.29

12 ; XXX Diffusjon Indikator residual xx
Uh
O

13 ;_.. Diffusjon XXX XXX XXX

14 Mosaikk xx Mosaikk Indikator residual

15 ) xx Diffusjon Mosaikk Diffusjon
U
p

16
I xx xx Diffusjon Mosaikkz

X betyr ren nugget effekt i minst et av variogrammene, og dermed uegnet for videre

strukturanalyse. XX betyr at sannsynlighetsfunksjonen er minkende. Det er vanskelig å gi en

fornuftig forklaring på dette. I rubrikkene merket XXX er det ulike forklaringer på hvorfor

strukturfunksjonen ikke eksisterer:
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• Hendelse 7 og 8

soh) og Y20-3o(h)eksisterer ikke fordi det ikke er observert T> 30

• Hendelse 12

Ys(h) g Ys.o(h) eksisterer ikke fordi det ikke er observert T < 5

• Hendelse 13

Ys(h), Yo(h), Yoh), Yo.1sh), Ys -2oh) og Yo3(h) eksisterer ikke fordi det ikke er

observert T> 1 5

For X og XX er det åpenbart ingen struktur slik at mosaikk type gir en riktig beskrivelse.

Strukturklassifiseringen kan derfor revideres som vist i tabell 4.2.

Tabell 4.2. Revidert fordeling av strukturtyper.

Hendelse 5- 10 10-15 15 - 20 20- 30

1 Mosaikk Mosaikk Mosaikk Diffusjon...
&

2 U Mosaikk Mosaikk Mosaikk Diffusjon

3 Mosaikk Diffusjon Diffusjon Mosaikk

4 Indikator residual Diffusjon Indikator residual Mosaikk

5 # Mosaikk Diffusjon Mosaikk Indikator residual

- Indikator residual Diffusjon Diffusjon Indikator residual6 n
&

I...
7 & Indikator residual Mosaikk Indikator residual XXXU

8 Diffusjon Mosaikk Mosaikk XXX

9 Diffusjon Indikator residual Diffusjon Mosaikk
@2

2
Indikator residual Mosaikk Mosaikk Mosaikk10 -...

11 8 Mosaikk Mosaikk Mosaikk Mosaikk>

12 # XXX Diffusjon Indikator residual Mosaikk-UO
13 > Diffusjon XXX XXX XXX

14 Mosaikk Mosaikk Mosaikk Indikator residual

15 - Mosaikk Diffusjon Mosaikk Diffusjon
Up

16
I

Mosaikk Mosaikk Diffusjon Mosaikkz
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Resultatene viser at ingen av hendelsene kan beskrives ved strukturtypene som er presentert;

snarer tvert imot. En eventuell struktur ser ut til å være sammensatt av ulike strukturtyper uten

at det kommer fram noen systematisk opptreden mellom de 16 hendelsene. Mosaikk type-

eller mangel på struktur- er dominerende med nesten 50% av klassifiseringene. Diffusjons-

og indikator residual type utgjør ca 40%, men er spredt rundt i forhold til terskelverdi og

hendelse. Figur 4.1 viser fordelingen av de ulike strukturtypene.

Fordeling av strukturtyper

100
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20

Ingen Mosaikk Inikator Residuoi Diffus jon

Figur 4.1. Fordeling av strukturtyper for alle hendelsene.

Flomhendelsene er i Jørgensen ( 1997) delt inn i fire grupper bestemt av værtypen slik at

hendelse 1 og 2 har vært utsatt for en sørlig værtype, hendelse 3 til 7 har vært utsatt for en

sørøstlig værtype, hendelse 8 til 14 har vært utsatt for en vestlig værtype og hendelsene 15 og

16 har vært utsatt for nordøstlig værtype. Det er observert en sammenheng mellom disse

værtypene og flom i spesiell områder. En teori er at visse værtyper viser større grad av

struktur enn andre. Fordelingen av strukturtyper (figur 4.2) ser imidlertid ikke ut til å

favorisere noen værtype. Det er en tendens til at en sør-østlig værtyper har mindre innslag av

mosaikk type enn de andre, men alt i alt ser det ut til at mangelen på struktur gjelder

uavhengig av nedbørsituasjon og flommens utbredelse.
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Fordeling av strukturtyper
for vestlig værtype
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Fordeling av strukturtyper
for nord-øslig værtype
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Figur 4.2. Fordeling av strukturtyper for ulike værtyper.

Videre kan det være interessant ase hvorvidt de ulike terskelnivåene favoriserer noen av

strukturtypene. Man skulle kanskje forvente at det er knyttet mindre usikkerhet til lave

gjentaksintervall, og at en lav terskelverdi derfor har en større andel med diffusjonstype. Figur

4.3 viser fordeling av strukturtype i forhold til terskelnivå. Mosaikk type er også her

gjennomgående høyt representert, og det er ingen indikasjoner på at frekvensen av de ulike

strukturtypene øker eller minker med terskelnivå.
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Fordeling av strukturtyper for 15-20
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Fordeling av strukturtyper for 10-15

Fordeling av strukturtyper for 20-30
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Figur 4.3. Fordeling av strukturtyper for ulike terskelnivå.

En foreløpig konklusjon er derfor at metoden ikke klarte å identifisere den antatte strukturen i

datamaterialet som er benyttet.
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5 Diskusjon
Hypotesen om romlig korrelasjon i flomdata ble ikke styrket i denne analysen. I 5.1 følger en

begrunnelse for hvorfor hypotesen, på tross av dette, ikke forkastes. Videre er diskusjonen

knyttet til ulike teorier for hvorfor strukturen ikke lot seg identifisere. Spørsmålet om

strukturen i nedbørdata er svekket underveis er drøftet i 5.2. Deretter er kriteriene for

definisjonen av de 16 flomhendelsene diskutert i 5.3. Til slutt er det rettet oppmerksomhet

mot en eventuell arealavhengighet. I 5.4 presenteres et teoretisk rammeverket som er

nødvendig for å kunne vurdere hvorvidt frekvenskurven, og derfor også gjentaksintervallet, er

avhengig av feltarealet. I 5.5 er hypotesen om arealavhengighet knyttet til datamaterialet som

er brukt i strukturanalysen. Kapittel 5.6 avslutter diskusjonen ved å skissere en alternativ

metode for strukturanalyse av flomdata.

5.1 Bakgrunn og motivasjon for strukturanalysen

Strukturanalyse har sin opprinnelse i geologiske studier, og har fått stor anvendelse innen

gruveindustrien. Teorien bak regionale variable er imidlertid beregnet for ethvert fenomen

med romlig utbredelse, selv om det hittil er gjort få strukturanalyser på flomdata. Journel og

Huijbregts ( 1978) gjør et poeng av at man skal se nærmere på det observerte fenomenet og

datas opprinnelse før man analyserer struktur. Denne informasjonen er viktig for å kunne

tolke resultatet. Det er derfor naturlig å se nærmer få hvorvidt det er mening i å utføre

strukturanalyse på flomdata.

5.1.1 Struktur på nedbør

En nedbørhendelse består av elementer der ulike størrelser, former og intensiteter opptrer

samtidig. Nedbørintensiteten varierer sterkt, og signifikante forskjeller skjer ofte på distanser

mindre enn 1 km eller i tidsintervall i størrelsesorden 1 minutt (Austin og Houze, 1972). Til

tross for dette er det mulig å registrere organiserte former med et gjenkjennelig mønster.

En måte å beskrive strukturen i nedbør på, er å klassifisere hendelsen i forhold til horisontal

utstrekning. LeCam var i følge Gupta og Waymire ( 1993) en av de første til å studere romlig
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og temporær variasjon i nedbør. Han observerte geometri og statistisk variasjon ved det han

kaller cluster-punkt prosesser. Utgangspunktet er en nedbørcelle eller et område med nedbør

med høy intensitet. På grunn av bevegelser i atmosfæren opptrer cellene i cluster eller 'small

mesoscale areas' (SMSA) som svarer til regioner med lavere intensitet enn nedbørcellene.

Videre er SMSA clustre innenfor 'large mesoscale areas' (LMSA) som til slutt er en del av

det synoptiske området med enda lavere nedbørintensitet (se figur 5.1 og tabell 5.1). Dette

hierarkiske mønsteret er senere bekreftet ved radar- og feltmålinger. Austin og Houze ( 1972)

sier at man grovt sett kan forvente en dobling av nedbørintensiteten når skala minker med en

faktor på 10 (tabell 5.1). For de minste enhetene kan imidlertid økningen være betraktelig

høyere.
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Figur 5.1. En synoptisk nedbørhendelse. Etter Waymire og Gupta (1979).

Oppbyggingen uttrykker struktur, men strukturen er dynamisk i den forstand at livstiden for

de minste områdene er betraktelig kortere enn livstiden for områdene med større utbredelse.

Derfor vil nedbørmønsteret kontinuerlig endres etter hvert som de ulike arealenhetene bygges

opp og forsvinner i hverandre (Gupta og Waymire, 1993).

Tabell 5.1. Enheter  i  en nedbørhendelse  i  forhold til tid, rom og intensitet. Etter Austin
og Houze (1972) og Gupta og Waymire (1993).

Subs no tisk enhet Romli skala Tem orær skala Nedbørintensitet
S no tisk område > 10 km 1 til flere da er
LMSA 10 - 10 km- Flere timer Doblin
SMSA 10- 10 km: Noen timer Doblin
Celle 10- 30 km- Noen min til ½ time
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Skaugen ( 1997) har studert strukturen i nedbørhendelser ved variogramanalyse. Hendelsene

er klassifisert som små- og storskala hendelser, og har hver for seg fått tilpasset et teoretisk

variogram. Resultatet viste tydelig tegn til romlig korrelasjon der rekkevidden (range) er

estimert til hhv. 16 km og 33 km (figur 5.2).
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Figur 5.2. Empirisk (prikkete linje) og teoretisk (sammenhengende linje) semivariogram
for a) små skala nedbør og b) stor skala nedbør. Etter Skaugen (1997).

I datamaterialet som er analysert er flomhendelsene rene regnflommer. Siden nedbør opptrer

med tydelig struktur, er det sannsynlig at denne strukturen på en eller annen måte reflekteres i

flomobservasjonene.

5.1.2 Forventet strukturtype for nedbør

Videre kan det være interessant å gjøre seg opp en mening om hvilken strukturtype som

beskriver mønsteret som er observert for en nedbørhendelse. Figur 5.1 viser hvordan ulike

intensiteter er organisert i forhold til hverandre. Det er tydelig struktur, og figuren har

åpenbare fellestrekk med diffusjonstype. Det vil i praksis si at man først passerer SMSA og

deretter LMSA når man beveger seg fra en celle med høy intensitet til det synoptiske området

med lav intensitet. Når man beveger seg fra det synoptisk område til en celle vil man

tilsvarende alltid passere LMSA og deretter SMSA.

Austin og Houze ( 1972) viser imidlertid til visse nedbørtyper der cellene ikke nødvendigvis er

plassert i SMSA, men også forekommer i LMSA. I lys av dette vil det være riktigere abruke

en indikator residual type. Modellen beholder hierarkiet der intensiteten øker inn mot et eller

flere sentre. Forskjellen er at de ulike enhetene ( celle, SMSA, LMSA og synoptisk område)

31



ikke alltid er plassert inni hverandre, og at man derfor kan bevege seg fra celle til LMSA uten

å passere SMSA.

5.1.3 Forventet strukturtype for flom

Hvis strukturen i nedbøren overføres direkte til flom skulle det være mulig å beskrive

flomstrukturen ved en diffusjonstype der områder med stor flom gradvis går over til områder

med liten flom. Nedbør måles imidlertid som en punktprosess, mens flomobservasjonene er

en integrert størrelse som representerer et areal. Når man analyserer arealverdier er det derfor

usikkert om man kan forvente grenseeffekter i begge retninger slik som i diffusjonstypen.

Hierarkiet er likevel til stede, og strukturen kan trolig beskrives ved en indikator residual type.

Det gir muligheten til å gå fra et felt med gjentaksintervall T =  5 til et nabofelt med T =  15

uten å passere områder med T = 10. Siden flomdata behandles som punktverdier i analysen,

kan det likevel hende at resultatene viser diffusjonstype.

Vi forventer med andre ord at strukturen i flomdata er et resultat av strukturen i nedbør. Det er

imidlertid mulig at strukturen faller fra en diffusjonstype til en indikator residual type fordi

variabelen har endret karakter. På tross av 'negativt' resultat i analysen, beholdes derfor

hypotesen om romlig korrelasjon i flomdata. Årsaken til manglende struktur har nødvendigvis

en annen forklaring. Ulike teorier er diskutert i det følgende.

5.2  Er struktureni flomdata  svekket?

Dersom regnflommer har struktur kan det forklares ved at nedbøren som generer flommen har

struktur. Strukturen har i så fall "overlevd" både overgangen fra nedbør til vannføring og fra

vannføring til estimering av gjentaksintervallet. I praksis vil ofte støy innføres underveis. Det

kan føre til at strukturen gradvis svekkes, og at korrelasjonen i data blir svakere eller

forsvinner.

Tidligere er det argumentert for at strukturen faller fra en diffusjonstype til en indikator

residual type fordi variabelen endrer karakter fra en punktmåling til å være integrert over et

areal. Arealverdiene fører til at mange punkter har to eller flere observasjonsverdier fordi
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hvert felt består av flere delfelt. Problemet er i praksis løst ved å innføre en ny punktvariabel

med koordinater i feltets utløp. For større felt er dette veldig misvisende, og det kan settes

spørsmålstegn ved hvor representativt det nye punktet egentlig er. Vannmerkets plassering er

slik sett av betydning for utfallet av analysen. Et alternativ er å bruke feltets tyngdepunkt,

men det er vanskelig å si om dette er et bedre valg. Det ideelle ville vært om observasjonene

kommer fra felt med omtrent samme størrelse. I så fall kan observasjonene oppfattes som

punktverdier. Det tilgjengelige datamaterialet var dessverre for lite til å utføre en slik analyse,

og variasjonen i feltstorrelse strekker seg fra 4,2 til 8901 km.

Det å sammenligne felt med ulike størrelse fører med seg nye problemer fordi de statistiske

egenskapene varierer med skala. Man kan for eksempel ha store nedbørvariasjoner i et felt

som ikke kommer til syne i en arealmåling. Jo større felt, desto vanskeligere er det å

identifisere den opprinnelige variasjonen.

Det andre potensielle støyelementet innføres i det vannføringsverdien gjøres om til

gjentaksintervall. Gjentaksintervallene er estimert ut fra flomfrekvenskurver, der hvert enkelt

felt har sin egen frekvenskurve. Det betyr at sammenhengen mellom vannføring og

gjentaksintervall ikke alltid er entydig, og at struktur i vannføring ikke nødvendigvis fører til

struktur igjentaksintervallet. Så lenge flom analyseres som en synoptisk hendelse forårsaket

av en gitt nedbørsituasjon, skulle imidlertid ikke overgangen skape problemer.

Spørsmålet om gjentaksintervallet for flom reflekterer nedbørhendelsen direkte er diskutert

hos Webster ( 1999). I mange tilfeller antar man at en nedbørhendelse og den tilhørende

flommen har samme gjentaksintervall (NERC, 1975). Med andre ord vil en 100-års flom være

generert av en nedbørhendelse med gjentaksintervall på 100 år. På den annen side kan en 100-

årsflom være et resultat av ulike kombinasjoner av nedbørintensitet, varighet og

feltegenskaper. Webster ( 1999) antyder at flommer med et gitt gjentaksintervall ofte er

generert av nedbørhendelser med lavere gjentaksintervall. Uoverenstemmelsen mellom de to

gjentaksintervallene skyldes hovedsakelig ulike fuktighetsforhold, som fører til at

flomeffekten dempes forskjellig på ulike steder i feltet.
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5.3 Er hendelsene synoptiske nok?

En forutsetning for å finne struktur er at hendelsene er synoptiske. Det vil si at observasjonene

representerer en tilstand som i dette tilfellet er knyttet til et bestemt tidspunkt. Det er flere

måter å velge ut flomhendelser på. Hvilken tilnærming som brukes vil naturlig nok påvirke

muligheten til å identifisere strukturen.

De 16 flomobservasjonene som er analysert er definert av Jørgensen (1997). Noe av målet

med hennes undersøkelsen var å kartlegge sammenhengen mellom værtype og synoptiske

flomhendelser i spesielle områder. Hendelsene er hentet fra perioden 1920 - 1945 da det ble

registrert både store og utbredte flommer i Sør-Norge. For hvert år er høyeste

vannføringsverdi for stasjonene valgt ut og sortert etter dato. Til slutt er flomhendelsene

plukket ut under forutsetning av at minst fem stasjoner hadde sitt maksimum innen en periode

på ti dager.

Det er mulig at tidsrammen på ti dager er for romslig i en strukturanalyse. Skal man analysere

den totale responsen fra et felt er det nødvendig med data som beskriver tilstanden på et gitt

tidspunkt. Mangelen på struktur kan rett og slett skyldes at data ikke er synoptiske nok. En

alternativ mate a definere en flomhendelse på er avelge ut observasjoner fra en kortere

periode på bekostning av at ikke alle vannforingsverdiene er årlige maksimum (AMS). Man

kan for eksempel bruke en PDS-serie (partial duration series) som plukker ut alle

vannføringer over en gitt terskel. En PDS-serie inneholder mer flomdata enn en AMS-serie,

og gir derfor et større datamateriale å arbeide med.

Til slutt er det verdt å merke seg problemet med å bestemme tidspunktet på flomtoppen. Dette

får konsekvenser for utvelgelsen av flomhendelser slik definisjonen er valgt her. En mulig

løsning kan være å analysere flomvolumene framfor høyeste registrerte vannføring (Pers.

medd. Kjell Nordseth).
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5.4 Er gjentaksintervallet arealavhengig?

Argumentet for å bruke gjentaksintervallet som variabel i strukturanalysen, var å få et mål på

flommenes størrelse som var uavhengig av feltegenskapene. Gjentaksintervallet har i

prinsippet gode egenskaper, fordi man kan sammenligne flomverdier fra ulike felt direkte.

Under denne forutsetningen skulle det også være realistisk å tilpasse en romlig strukturmodell

med avstanden h som eneste forklaringsvariabel.

I mange sammenhenger er det nødvendig å ta hensyn til såkalt scaling. Bakgrunnen er at

hydrologiske prosesser strekker seg over flere rom- og tidsenheter, og at de statistiske

egenskapene i visse tilfeller endres med skala. Figur 5.3 viser den romlige variasjonen til et

hydrologisk fenomen. Det er tydelig at den skala som fenomenet er observert i, er av stor

betydning for videre analyse. Når man skal sammenligne observasjoner fra felt med ulik skala

er det derfor ønskelig å vite hvilke forhold som påvirkes av arealets størrelse.
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Figur 5.3. Variasjonen i en hydrologisk prosess i ulike romlig skala. Etter Bloschl og
Sivapalan (1995).

I dette kapittelet er det sett på muligheten for at gjentaksintervallet, på tross av tidligere

antagelser, likevel er avhengig av arealet. Hvis dette er tilfellet, kan man ikke forvente at

datamaterialet reflekterer strukturen vi er ute etter. I så fall er det et behov for å integrere flere

parametre i analysen.
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5 .4.1 Skalateori

Skalateorien som er presenteres her supplerer de tradisjonelle frekvensanalysene ved at det

knyttes bånd mellom frekvens og areal. Teorien er blant annet beskrevet hos Gupta et al.

(1994) som tar utgangspunkt i hypotesen om statistisk selvlikhet (similarity) eller

skalainvarians. Selvlikhet betyr at de statistiske egenskapene i systemet forblir uendret når

systemets skala eller størrelse endres. Ideen er at sannsynlighetsfordelingen - og dermed de

statistiske egenskapene - fra et område kan transformeres til et annet ved en skalafunksjon. La

Z(A) vere en romlig stokastisk prosess parametrisert av arealet A. Hvis Å > 0 er en

dimensjonsls skalar 7 =A, /A,for feltene i ogj er g() en positiv skalafunksjon slik at

d

Z(44)= g(2)z(A) (5.1)

d

= betyr at sannsynlighetsfordelingen til ZA) og g(Å)Z(A) er like. Sannsynlighetsfordelingen

til Z(A;), for ethvert areal A, kan dermed bestemmes ved hjelp av fordelingen til Z(A), med

areal A, forutsatt at skalafunksjonen g(Å) er kjent.

Bakgrunnen for  enkel scaling  er at variabiliteten i prosessen ikke endres ved skalering. I så

fall er skalafunksjonen gitt ved

(5.2)

og (5.1) kan uttrykkes

;z4 )=; z(4) (5.3)

eller

d

Z(4, )=(4,)'z() (5.4)

for spesialtilfellet der A er et enhetsareal (A= 1). (5.4) kan og beskrives ved kvantilene slik at
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(5.5)

der

=Pl(4) > z, (4)l og (5.6)

Tilsvarende er fordelingenes momenter funksjoner av hverandre. Så sant n-te ordens moment

eksisterer er

[z49]- 4" E[z  ]. n  = 1, 2, ... (5.7)

Logaritmetransformasjon på hver side av likhetstegnet gir

I E[z"(4)l=9 in(4,)+In Elz ()]. n = 1, 2, ... (5.8)

(5.8) viser for det første en log-log lineær sammenheng mellom momenter og areal for alle n.

I tillegg er stigningstallet nfJlineær in. Til slutt viser (5.7) at variasjonskoefisienten også

holder seg konstant når arealet endres fordi  CV[ZA)] = CV[Z(l)] (Gupta et al., 1994).

Empiriske undersøkelser viser at mange prosesser er for kompliserte i forhold til modellen

som er beskrevet over. Multiscaling kjennetegnes ved log-log lineær sammenheng mellom

momenter og areal som i enkel scaling, men stigningstallet n8 er ikke lineær in. Følgelig vil

også variasjonskoefisienten  CV[Z(A)]  variere med arealet. Det kreves med andre ord en

annen type skalafunksjon for å bevare skalainvariansen. Det viser seg at skalaeksponenten er

avhengig av  p  slik at

d

Z(4, )=(4,)" z,(0) (5.9)

der p er sannsynligheten for overskridelse.
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Nar n8 ikke er lineær kan den være enten konkav eller konveks. Gupta og Waymire (1990)

sier at en konkav funksjon tilsvarer minking i romlig variabilitet når skala øker, mens en

konveks funksjon svarer til økning. Dette krever en todelt matematisk beskrivelse fordi g)

ikke kan beskrive forstorring (>1) og forminsking (0<1) med samme formelverk. For enkel

scaling der stigningstallet n8 er lineært, gjelder derimot skalafunksjonen g) for alle A> 0.

Konklusjonen er at skalaeksponenten for noen prosesser varierer med

sannsynlighetsfordelingen. Derfor vil også gjentaksintervallet være tilknyttet størrelsen på

feltarealet. Dette strider mot antagelsene i denne analysen, der det forutsettes at

gjentaksintervallet er uavhengig av feltparametrene.

5.4.2 Nedbør og skala

Forholdet mellom skala og nedbør har vært diskutert lenge.  Slik  sett er det naturlig å se på

disse resultatene og deretter vurdere hvorvidt mønsteret kan overføres til avløp og flom.

Arealavhengighet har tradisjonelt vært drøftet i lys av arealreduksjonsfaktoren, men i det

senere er teorien for skalainvarians tatt i bruk.

Nedbør og skala beskrevet ved arealreduksjonsfaktoren

Arealreduksjonsfaktoren (ARF) består av empiriske funksjoner som beskriver sammenhengen

mellom feltareal, nedbørhendelsens varighet og noen ganger hendelsens gjentaksintervall

(NERC, 1975). Faktoren ligger i intervallet [0,1] og korrigerer representativ punktnedbør slik

at man får et mål på arealnedbøren. Avviket mellom punkt- og arealnedbør er tradisjonelt

tilskrevet reduksjon i variabilitet når man midler over et større område (Pers. medd. Thomas

Skaugen). Slik sett er ARF en variansreduksjonsfaktor.

Skaugen ( 1998) har sett nærmere på gjennomsnittlig arealnedbør for en hendelse over ulike

feltareal. Resultatene viser at det også er drift i 1. moment, slik at både middelverdi og varians

minker når feltet blir større. Drift i forventningen kan forklares ved å se på forholdet mellom

nedbørhendelsens utbredelse og feltarealet. Jo større felt, desto større er sjansen for at deler av

arealet ikke har nedbør. Tilsvarende er det stor sannsynlighet for full nedbørdekning i små

felt, slik at gjennomsnittlig arealnedbør er lik punktmålingene. For små felt er derfor ARF

tilnærmet lik 1. Med økende areal synker ARF, og avviket mellom punkt- og arealnedbør
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vokser. Reduksjonen er skarpere for hendelser med kort varighet fordi disse hendelsene ofte

har liten arealutstrekning (Sivapalan og Bloschl, 1998).

Det er ulike oppfatninger om ARF er avhengig av hendelsens gjentaksintervall eller ikke.

NERC (1975) konkluderer med at ARF varierer med areal og varighet, men at variasjonen for

gjentaksintervallet er ubetydelig og i praksis kan overses. Det betyr at raten mellom punkt- og

arealnedbør er den samme for eksempelvis en 2 års- og 100 årshendelse.

Rodriguez-Iturbe og Mejia (1974) har funnet en variansreduksjonsfaktor som funksjon av den

romlige korrelasjonsstrukturen. Under forutsetning av at punktprosessen er gaussisk, vil også

arealprosessen være gaussisk, slik at korreksjonsfaktoren mellom punkt- og arealnedbør er

relatert til identiske gjen taksintervall. Hvis punktprosessen derimot ikke er gaussisk, vil det

for veldig store areal ikke være eksakt samsvar mellom gjentaksintervallene fordi

arealprosessen fremdeles er normalfordelt. Dette er ofte tilfellet for nedbørhendelser med kort

varighet fordi fordelingene som regel er skjeve. Med en normalfordelt punktprosess mener

altså Rodriguez-Iturbe og Mejia ( 197 4) at ARF er uavhengig av gjen taksintervallet. Det

motsatte er tilfellet for andre typer fordelinger når man estimerer arealnedbør for store felt.

Sivapalan og Bloschl (1998) hevder imidlertid at denne variansreduksjonsfaktoren bare

gjelder som ARF for vanlige nedbørhendelser. De har derfor utviklet metoden slik at den også

gjelder ekstremverdier. I dette tilfellet er det tydelig at ARF er en funksjon av hendelsens

gjentaksintervall der ARF minker både når areal og gjentaksintervall øker (figur 5.4).
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Figur 5.4. Eksempel på arealreduksjonsfaktor (ARF). Etter Sivapalan og Bloschl (1998).
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Forholdet mellom ARF og gjentaksintervall reflekteres også i variasjonskoefisienten. Hvis

man bruker en ARF som er uavhengig av gjentaksintervallet vil forventning og varians endres

med samme rate i forhold til arealet, slik at CV holder seg konstant. I så fall er arealnedbøren

identisk med punktnedbøren (Sivapalan og Bloschl, 1998). Når CV minker med arealet (figur

5.5), betyr det nødvendigvis at ARF må være en funksjon av gjentaksintervallet.
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Figur 5.5.  CV  for ekstrem nedbør som en funksjon av skalert feltareal. Den prikkete
linjen viser konstant  CV  der ARF ikke endres med gjentaksintervall. Etter Sivapalan og
Bloschl (1998).

Ser man nærmere på tetthetsfunksjonene for arealnedbør vil de bygge opp under hypotesen

om at gjentaksintervallet er arealavhengig. Figur 5.6 viser at det er større sjanse for å

observere 'mye' nedbør over et lite område enn over et stort. Siden gjentaksintervallet er gitt

av fordelingsfunksjonen betyr det at det er en sammenheng mellom gjentaksintervallet og

arealet hendelsen strekker seg over.

a) Sannsylighetsfordeling for arealnedbør b) Kumulativfordelingfor arealnedbør
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Figur 5.6. a) Sannsynlighetsfordeling og b) Kumulativ sannsynlighetsfordeling for

arealnedbør.
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Ved hjelp av figur 5.6 er det mulig å skissere sammenhengen mellom arealnedbør og

gjentaksintervall for synoptiske nedbørhendelser. Figuren 5.7 viser hvordan

gjentaksintervallet øker når arealet vokser. Veksten er meste framtredene for de ekstreme

verdiene. For en gitt arealnedbør vil altså et lite areal gi lavt gjentaksintervall på grunn av høy

hyppighet. For et stort område derimot vil denne nedbørsmengden gi høyt gjentaksintervall

fordi dette er en sjelden hendelse over området.

Sammenheng mellom arealnedbør og
gjenta ks intervall
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3e •
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- - - Md. nedb

- -• - t,Jøynedb

Figur 5.7. Sammenhengen mellom areal og gjen taksintervall for synoptiske
nedbørhendelser.

Hvis denne sammenhengen lar seg overføre til avløp betyr det at store felt oftere har større

gjentaksintervall enn små felt. Gottschalk et al. ( 1998) har gjort en regional analyse av

flommen i Glommavassdraget 1995. Flommen var en kombinasjon av frontnedbør og

snøsmelting, og kan derfor ikke sammenlignes direkte med regnflommene som er analysert

her. En av konklusjonene var at små vassdrag så ut til å ha lavt gjentaksintervall, mens

gjentaksintervallet for store vassdrag var betraktelig høyere. Erichsen ( 1995) har estimert

gjen taksintervallet til vare i størrelsesorden 100 til 200 år for store deler av hovedvassdraget

(figur 5.8). Dette svarer til mønsteret i figur 5.7. Det kan tyde på at strukturen må ses i

sammenheng med scaling, og at feltarealet har betydning for estimering av

gjen taksintervallet.
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Figur 5.8. Estimerte gjentaksintervall i Glommavassdraget under flommen i 1995. Etter
Erichsen (1995).

Nedbør og skala beskrevet ved skalainvarians

Sett i forhold til skalainvarians kan det se ut til at intensiteten for nedbør opptrer symmetrisk

ved skalaendring. Tabell 5.1 (side 30) sier at nedbørintensiteten dobles når arealet minker

med en faktor på 10 (med unntak av de aller minste områdene hvor intensiteten kan

mangedobles). Med dette som utgangspunkt er det ikke urimelig å benytte enkel scaling for å

beskrive romlig nedbør som for eksempel hos Waymire (1985).I så fall er gjen taksintervallet

uavhengig av arealet.

Forsøket på å modellere nedbør ved enkel scaling har imidlertid ført til uoverensstemmelse

mellom teori og empiriske observasjoner. Kedem og Chiu ( 1987) forklarer dette med

nedbørsopphold i tid og rom. Dette skyldes at dager uten nedbør inntreffer med stor

sannsynlighet, samtidig som selve nedbørhendelsen kan beskrives ved en kontinuerlig
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funksjon. Problemet er løst ved å modellere nedbør ved random kaskader som beskrevet hos

Gupta og Waymire ( 1990 og 1993 ). Denne teorien har sin opprinnelse i full turbulens, og kan

anvendes for nedbør med variasjoner fra 0-nedbor til ekstrem nedbør. Random kaskader kan

beskrive romlige variasjoner på kryss av skala, og karakteriseres ved at variasjonen minker

når skala eller størrelsen på regionen øker (Gupta og Waymire, 1990). Dette svarer til

minkingen i skalaeksponenten som er beskrevet for multiscaling (Gupta og Waymire, 1993).

Det er altså identifisert en sammenheng mellom gjentaksintervallet for nedbør og areal. Det

ville ikke være urimelig om en slik type skalaavhengighet også er tilstede for flom.

5.4.3 Flom og skala

Flomfrekvensanalyser kan deles inn i to hovedgrupper. For det første analyse av enkeltserier

som viser sammenhengen mellom flomvannføring og sannsynligheten for overskridelse i

feltet. Regionale analyser viser på den andre siden frekvensfordelingen til standardiserte

vannføringsverdier fra ulike felt, og utgjør derfor en gjennomsnittsfordeling for regionen.

Siden regionale analyser sammenligner flomdata fra felt med ulike størrelser skulle metoden

kunne bidra med informasjon om den romlige variasjonen og scaling forhold (Bloschl og

Sivapalan, 1997).

Regional flomf revensanalyse og index flom metoden

Regionale flomfrekvenskurver ble tatt i bruk etter at Dalrymple introduserte index flom

metoden på 50-tallet. Metoden er blant annet beskrevet hos Gupta et al. ( 1994). En

forutsetning for regional frekvensanalyse er homogene regioner, slik at man kan sammenligne

informasjon fra ulike felt i samme frekvenskurve. Tradisjonelt er konstant CV ofte blitt brukt

for å definere homogenitet, og avvik fra index flom metoden tilskrives derfor mangel på

homogene regioner. I følge Gupta et al. ( 1994) er imidlertid ikke denne definisjonen særlig

anvendelig for regionale flomfrekvensanalyser. De har derfor definert en region til å være

homogen hvis feltegenskapene varierer slik at man kan beskrive variasjonen ved hjelp av

arealets størrelse og ikke selve lokaliseringen i regionen. Det vil si at de fysiske faktorene

påvirker flomforløpet i de ulike feltene likt, og at variasjonen kan beskrives ved arealet alene.

Behovet for å integrere flere feltegenskaper i analysen, er derfor et tegn på at regionen ikke er

homogen etter definisjonen som er brukt her.
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For å kunne sammenligne vannføringene fra de ulike feltene er det nødvendig å standardisere

observasjonene. Det gjøres ved å dele på en referanseverdi eller den såkalte index variabelen.

Stasjonenes årlige middelflom er ofte brukt. Videre antar man at flommenes gjentaksintervall

er uavhengig av feltarealet eller

Pl0(4)> a,(A)l= (5.10)

Under disse forutsetningene har flomvannføringene i en homogen region lik

sannsynlighetsfordeling etter skalering slik at

(5.11)

der 1, Q>,  ...,  , er arlig maksimums vannforing for stasjonene 1, 2, ..., n  og E[Qi], E[»]

... .  E[O,ler de tilhørende forventningsverdiene (årlig middelflom). Generelt er derfor

overgangen mellom to vilkårlige felt i og j gitt ved

(5.12)

Sammenhengen mellom gjennomsnittlig arsflom E[Q] og arealet A er ofte beskrevet ved en

eksponentfunksjon. Det vil si at

(5.13)

der 0 er den karakteristiske eksponenten og c er en konstant. Hvis 5.13 er oppfylt er det

tydelig at index flom metoden og enkel scaling uttrykker det samme
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Avvik fra index flom antagelsen

Like etter at index flom metoden ble introdusert viste Dawdy ( 1961) at flomdata fra to

regioner i USA ikke tilfredsstilte kravene til metoden. Dawdy viste at CV så ut til å minke

med økende feltareal, og at flomfrekvenskurven derfor er brattere for små enn store felt. Dette

er senere bekreftet av Sivapalan et al. ( 1990) som har undersøkt hvordan arealet - eller rettere

sagt forholdet mellom feltareal og nedbørhendelsens utstrekning - påvirker

flomfrekvenskurvens form (figur 5.9). Resultatet støtter Hebson og Wood (1986) som hevder

at interaksjonen mellom nedbør- og feltskala er avgjørende for flomfrekvenskurvens

utseende.
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Figur 5.9. Flomfrekvenskurvens sensitivitet for feltareal. Etter Sivapalan et al. (1990).

Antagelsen at frekvenskurven er uavhengig av areal (ligning 5.10) er med andre ord ikke

oppfylt. Flere studier bekrefter at kravene til enkel scaling og index flom antagelsen ikke

nødvendigvis gjelder i realiteten (Smith, 1992; Gupta og Waymire, 1990; Gupta et al. 1994;

Gupta og Dawdy, 1995). Avviket er spesielt tydelig for nedbørs genererte flommer. Et

fellestrekk er imidlertid at avviket opptrer på en systematiske måte, der skalaeksponenten

varierer med sannsynligheten for overskridelse p som i ligning 5.9 Man kan med andre ord

knytte denne oppførselen til multiscaling.
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Figur 5.10 viser hvordan CV varierer med feltarealet i Appalachian regionen i USA. Området

er mye brukt i regionale flomfrekvensanalyser, og mange skala-analyser bygger på dette

datamaterialet. Det er tydelig at CV øker for 'små' og minker for 'store' felt når arealet øker.

På tross av den store spredningen i data har statistiske analyser vist at trenden er statistisk

signifikant (Robinson og Sivapalan, 1997). Smith ( 1992) observerte at den negative trenden

gjaldt for felt større enn ca 20 miles (52 km?).
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Figur 5.10.  CV  for flom som funksjon av areal. Etter Robinson og Sivapalan (1997).

Trenden i 5.10 strider imidlertid mot multiscalingteorien som kan modellere enten positive

eller negative trender. Smith ( 1992) har to forklaringer på dette. For det første er det mulig at

multiscaling gjelder for store og ikke små felt. Alternativt kan det være at datamaterialet som

er brukt ikke er representativt i forhold til den sanne variasjonen i små vassdrag. Gupta og

Dawdy ( 1994) presenterer en tredje forklaring som har fått stor oppslutning. De argumenterer

for at ulike prosesser dominerer i små og store felt, slik at den romlige variasjonen øker med

skala i små felt mens den minker i store.

På bakgrunn av dette har Gupta et al. ( 1994) utviklet et mer generelt 'multiscalingverktoy'

som kan tilpasses både negative og positive trender i CV. To multiscalingmodeller er

kombinert slik at den ene gir økt variabilitet med skala og gjelder for små felt, mens den andre

gir minking i variabilitet og gjelder for store.
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5.4.4 Er det andre feltegenskaper som påvirker flomfrekvenskurven?

Det er altså vist at flomfrekvenskurven kan være arealavhengig. Flomfrekvenskurven

inneholder en samlet beskrivelse av feltresponsen, men man vet lite om hvordan de ulike

fysiske prosessene bidrar til frekvenskurvens form. Sivapalan et al. ( 1990) har utført en

sensitivitetsanalyse der målet er å se hvordan flomfrekvensfordelingen lar seg påvirke av

ulike parametre. Parametrene er relatert til ulike nedbør- og avlopsprosesser i feltet. Ved å

variere parametrene en for en, kan man registrere eventuelle endringer på

flomfrekvenskurven.

For kunne bestemme hvilke prosesser som påvirker flomfrekvenskurvens utseende, er de

ulike parametrene hver for seg plottet mot gjentaksintervallet. Disse fordelingene

sammenlignes så med flomfrekvenskurvene i sensitivitetsanalysen. Lik form betyr at den

aktuelle parameteren bestemmer formen på flomfrekvenskurven.

Figur 5.1 la viser endringer i flomfrekvenskurven når nedbørintensiteten varierer. De to

øverste frekvenskurvene representerer et relativt fuktig klima. Kurvene er identiske med

nedbør- og jordartsfordelingen og dermed Hortonsk avrenning. Det vil si at nedbørintensiteten

er større en jordartens infiltrasjonshastighet, og at dette forklarer avløpet. I den nederste

kurven er formen noe endret, og det er tydelig at det er andre prosesser som påvirker kurvens

form i tørrere klima. Sivapalan et al. (1990) mener at flommer med gjentaksintervall mindre

enn 20 år er dominert av mettet overflateavrenning. Det vil si at jordarten i utgangspunktet er

mettet, og av den grunn ikke kan magasinere mer nedbør. For gjentaksintervall større enn 100

år er derimot nedbør- og jordartsfordelingen, og dermed Hortonsk avrenning, reflektert

direkte. Overgangen fra mettet overflateavrenning til Hortonsk avrenning er i stor grad

bestemt av nedbørhendelser med lang varighet, i felt med høy fuktighet (Wood et al., 1990).

Sensitivitetsanalysen bygger på simuleringer, og det vil derfor være noe variasjon i

frekvenskurvene. Figur 5.11 b viser imidlertid at flomfrekvenskurven bestemt av mettet

overflateavrenning er veldig stabil, mens flomfrekvenskurven bestemt av Hortonsk avrenning

er mer variabel.
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Figur 5.11. a) Flomfrekvenskurvens sensitivitet når nedbørintensiteten endres.
b )Stabiliteten i simuleringene. Etter Sivapalan et al. (1990).

Analysen viste også at endringer i jordartens hydrauliske konduktivitet varierte etter samme

mønster som nedbørintensiteten. Den eneste forskjellen er at overgangen fra mettet

overflateavrenning til Hortonsk avrenning er flyttet mot et enda lavere gjentaksintevall.

Undersøkelsen viste altså at med unntak av veldig lave gjentaksintervall er

flomfrekvenskurven dominert av nedbørintensitet, hydraulisk konduktivitet og feltareal. Dette

resultatet er identisk med Robinson og Sivapalan ( 1997) som viser til en overgang fra

feltrespons og nedbørvarighet til nedbørsintensitet når arealet øker (figur 5.12). Disse

parametrene påvirker altså flomfrekvenskurvens form, og hypotesen om at gjentaksintervallet

er uavhengig av feltparametrene er dermed svekket. Andre feltegenskaper som feltfuktighet,

topografi og jorddybde ble testet på samme måte, men viste seg å være uavhengig av

gjentaksintervallet i denne analysen. Hvis det er korrekt, kan de variere fra felt til felt uten å

påvirke flomfrekvenskurvens utseende.
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Figur 5.12. CV i avløp som funksjon av feltareal. Etter Robinson og Sivapalan (1997).

Bloschl og Sivapalan ( 1997) poengterer at det ikke er arealet i seg selv som er den viktigste

forklaringsvariabelen, men at arealtilknytningen skyldes interaksjoner mellom ulike prosesser.

Det vil si at arealet endrer det relative forholdet mellom parametrene, og at ulike mønstre

oppstår avhengig av hvilke prosesser som dominerer under et bestemt hydrologisk regime.

Den observerte trenden mellom CV og areal er med andre ord resultatet av et komplisert

samspill mellom flere prosesser. Den store spredningen i data (figur 5.10) er også et tegn på at

det ikke er noen unik forklaring på sammenhengen mellom CV og areal. Variasjonen

indikerer avvik fra homogenitetsantagelsen som krever funksjonssammenheng med arealet

alene. Robinson og Sivapalan ( 1997) argumenterer imidlertid for at det ville vært vel så

oppsiktsvekkende om forholdet mellom CV og areal var entydig.

Konklusjonen er at scalingforholdene som registreres i flomobservasjoner kan betraktes som

avtrykk av scalingstrukturen til variablene som påvirker flomfrekvenskurven.

5.5 Vurdering av arealavhengighet i datamaterialet

Datamaterialet som er brukt i denne analysen gir ikke mulighet til 2 teste ut en eventuell

arealavhengigheten som vist i scalingteorien. Til dette trengs tidsserier med

vannføringsverdier fra de ulike feltene. I stedet er det gjort en enkel arealanalyse, og et forsøk

på å forklare de observerte trendene. I tillegg følger noen referanser til litteratur som styrker

hypotesen om arealavhengighet i data som er analysert.
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5.5.1 Arealanalyse av data

I figur 5.13 er samtlige gjentaksintervall plottet mot feltarealet. Plottet viser en negativ trend

der gjentaksintervallet ser ut til å minke når arealet øker. Det kunne kanskje være fristende å

antyde at gjentaksintervallet systematisk blir mindre når arealet øker. En slik hypotese kan

forklares ved at den normaliserte flomvannføringen er sterkt avhengig av skala - spesielt for

høye gjentaksintervall (Gottschalk og Krasovskaia, upublisert manuskript). Det betyr at

størrelsen på nedslagsfeltet har en dempende effekt på den relative flomstørrelsen. En 100-års

flom kan forventes å være 2 ganger så stor som index flommen når nedslagsfeltet er 50 000

km, men nesten 3 ganger så stor for et nedslagsfelt på 10 kmt. For 1000-årsflommen er

tilsvarende størrelser henholdsvis 3 og 5.

En negativ trend mellom areal og gjentaksintervall utelukker imidlertid ekstreme flommer i

store felt som for eksempel flommen i Glomma og Lågen forsommeren 1995. Skal en

sammenligning som vist i 5.13 være nyttig, kreves det at observasjonene er hentet fra felt med

omtrent samme størrelse (Pers. medd. Lars Gottschalk).
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Figur 5.13. Gjentaksintervall plottet mot areal for samtlige observasjoner.

Figuren viser imidlertid at spredningen følger forventet mønster. Variansen er størst for små

felt, for deretter å minke når arealet øker. Det skyldes at variasjonen dempes etter hvert som

man midler over et større område.

Videre er det tilpasset lineære regresjonslinjer for hver enkelt flomhendelse (figur 5.14).

Plottene og tilhørende regresjonslinjer følger som appendiks  C.  Spredningen i observasjonene

er stor. Det skyldes hovedsakelig den store usikkerheten som er knyttet til estimering av
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gjentaksintervallet for sjeldne flommer. Man skal være klar over at regresjonslinjene er

følsomme for ikke-representative verdier, og at en outlier er tilstrekkelig for å endre kurvens

form betraktelig. Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner ut fra figur 5.14. Det kan

imidlertid se ut til at de korte linjene stort sett har positivt stigningstall, mens de lange har

svakt negativt. Mønsteret kan til en viss grad forklares ved å se på responsen fra

hovedvassdraget i lys av responsen fra delfeltene. Har man lavt eller moderat gjentaksintervall

for mange små felt samtidig, kan man forvente 'høyt' gjentaksintervall i det store feltet og

dermed en positiv trend. Hvis man derimot registrerer stort gjentaksintervall i et eller få små

delfelt, er ikke dette nødvendigvis et tilstrekkelig bidrag til flom i hovedvassdraget. Derfor

også en negativ trend med økende areal (Pers. medd. Thomas Skaugen).

Gjentaksintervall mot areal for 16 hendelser
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Figur 5.14. Linere regresjonslinjer for gjentaksintervall mot areal for 16 hendelser.

5.5.2 Hva sier litteraturen om en eventuell arealavhengighet i data?

Gupta og Dawdy ( 1995) har analysert endringer i skalaeksponenten for ulike områder i

Appalachian regionen. Observasjonene viste tydelige variasjoner mellom de ulike områdene

og innenfor hver enkelt enhet. I områder med uniform skalaeksponent, var flommene

hovedsakelig generert av snøsmelting. For områdene der eksponenten varierte innen et

område, var flommene hovedsakelig generert av nedbør. V arias joner mellom regionene kan

relateres til henholdsvis snøfordeling og nedbørsvariasjoner, geomorfologi, jordart og

vegetasjonstype.
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Det er med andre ord nødvendig å se nærmere på strukturen til nedbør og snødekke for å

forklare forekomsten av enkel scaling og multiscaling for flommer. Gupta og Waymire ( 1990,

1993) har som tidligere nevnt (kapittel 5.4.2 side 38) modellert nedbør som random kaskader.

Modellen kjennetegnes ved minking i romlig variasjon når arealet øker, og fører altså til

minking i skalaeksponenten med okende gjentaksintervall. Den samme trenden er observert

for nedborsgenererte flommer. Tilsvarende resonnement forsvarer at snøsmelteflommer er

enkel scaling (Gupta og Dawdy, 1995). Den romlig variasjonen i snødekket er dempet, og

gjenspeiler derfor en uniform skalaeksponent. Dawdy og Gupta (1995) har i tillegg registrert

regioner i USA der nesten alle flomobservasjonene skyldes frontsystem mot Stillehavskysten.

Klimatypen fører til samme mønster for ulike nedbørhendelser, og tilfredsstiller derfor

kravene til enkel scaling.

På tross av denne sammenhengen skal man ikke utelukke at feltresponsen også kan ha effekt

på skalaeksponenten. Gupta og Dawdy ( 1995) viser i et nedbør-avløp eksperiment at

feltresponsen ikke er av betydning for større felt, og bekrefter derfor som tidligere antatt at

skalaeksponenten for store felt er bestemt av variasjoner i nedbør framfor feltrespons. Pitlick

(1994) konkluderte også med dette i en regional flomanalyse for felt større enn 50 km?. Han

fant ut at den romlige variasjonen hovedsakelig reflekterte variasjon i nedbørmengde og

intensitet framfor ulikhetene i fysiografien. Eksperimentet til Gupta og Dawdy viser at

skalaeksponenten øker med hensyn pa gjentaksperiode for små felt. Forklaringen på dette er

at routing gir økt variabilitet med skala.

På bakgrunn av disse observasjonene formulerte Gupta og Dawdy ( 1995) to hovedhypoteser

for flommer. For det første er det et kritisk areal slik at scaling i felt større enn dette arealet er

bestemt av nedborinput, mens scaling i felt mindre enn den kritiske størrelsen er bestemt av

feltresponsen. Dette stemmer overens med figur 5.10 side 46. For felt som er større enn det

kritiske arealet er snøsmeltegenererte flommer enkel scaling og uavhengig av areal, mens

nedbors genererte flommer er multiscaling og dermed arealavhengig.

De 16 flomhendelsene som er analysert i denne oppgaven er generert av nedbør. I følge Gupta

og Dawdy ( 1995) skulle dette være en indikasjon på at gjentaksintervallene som er analysert

er arealavhengige, og at strukturen av den grunn har forsvunnet.
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5.6 Alternativ metode for strukturanalyse

I forsøket på å identifisere strukturen ble flomhendelsene analysert uten åta hensyn til hvilket

felt flommene tilhørte. Gottschalk (Pers. medd.) mener imidlertid at nedslagsfeltet er det

naturlige utgangspunktet i en strukturanalyse. Det vil si at man analyserer hvordan de ulike

delfeltene bidrar til den totale responsen i et vassdrag.

I følge Gottschalk og Krasovskaia (upublisert manuskript) vil for eksempel en 100-års flom

nedstrøms ikke nødvendigvis være generert av en 100-års flom oppstrøms. De hevder at det

motsatte ofte er tilfellet, og at flommene i sidevassdragene vanligvis har lavere

gjentaksintervall. Spørsmålet er derfor hvilke faktorer som skaper flom i hovedvassdraget.

Gottschalk og Krasovskaia (upublisert manuskript) hevder at det er synkroniseringen av

flomhendelser, og ikke størrelsen på flommene i sidevassdragene, som er hovedårsaken til

flom nedstrøms. Flomfaren i nedre deler av Glommavassdraget er et godt eksempel på dette.

Flommens størrelse vil naturlig nok være avhengig av tidspunktet når flomtoppene fra

Glomma og Lågen møtes. Er flommene synkronisert, er flomfaren nedstrøms betydelig større

enn om tidspunktet på flomtoppene er forskjøvet i forhold til hverandre.

Det er et poeng at en ekstremhendelse i hovedvassdraget ikke nødvendigvis er forårsaket av

flom i sidevassdraget. En flom med for eksempel gjentaksintervall på 5 år i et sidevassdrag vil

høyst sannsynlig skje hvert år et eller annet sted i nedslagsfeltet. Det hører imidlertid til

sjeldenhetene at flommen er større eller lik en 5-års hendelse over et større område på samme

tid. Det betyr at hendelser som hører til de ekstreme situasjonene i hovedvassdraget ikke

nødvendigvis hører til populasjonen av ekstremhendelser for små felt. Tilsvarende er ikke stor

flom i et sidevassdrag tilstrekkelig til at det blir flom i hovedvassdraget.

Skaugen ( 1999) har utviklet en metode som beskriver den spesifikke vannføringen i et felt

som funksjon av den spesifikke vannføringen i de ulike delfeltene. Utgangspunktet er en

oppdeling i ulike fraksjonsomrader a i omradet A der den spesifikke vannforingen er storre

eller lik en terskel  kr.  rer her en økning i spesifikk vannføringen og  k  er en integer  (k = 0, 1,

..., K). Det er innlysende at ao> a5> a10> ...> a%. Det vil si at fraksjonsomradet for en gitt

terskel alltid er større enn fraksjonsområdet for en høyere terskel. Denne egenskapen gjør det

mulig a visualisere fraksjonsområdene som funksjon av ulike spesifikke vannføringsverdier.
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Et eksempel fra Lærdalsvassdraget er vist i figur 5.15. RTA på figurens y-akse svarer til

fraksjonsområdet. Kurven viser en omvendt kumulativ fordelingsfunksjon eller P[z(uJ,x)> kr]

for hendelsen uJ.Integralet av kurven over de ulike tersklene kr utgjør gjennomsnittlig

spesifikk vannføring fra de ulike fraksjonsområdene eller spesifikk vannføring ved feltets

utlop. Videre folger at P[Z <z4] eller sannsynligheten for at vannforingen fra feltet A (Z) er

mindre eller lik z kan leses ut av kurven (Skaugen, 1996).

Mean RTA and model=ahx, a1.25, h=0.94
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Figur 5.15. Fraksjonsområdet (RT A) der den spesifikke vannføringen er terskelen  k
Etter Skaugen (1999).

Figur 5.15 viser altså mulige kombinasjoner av fraksjonsområder og spesifikk vannføring.

Kurven viser at hendelsen kan skje som følge av liten vannføring i mange delfelt (stort

fraksjonsområde) eller veldig stor vannføring i få felt (lite fraksjonsområde). Det er etablert

tilsvarende kurver for andre felt, og resultatet viser at formen er identisk (Skaugen, 1999). Det

vil si at figur 5.15 kan oppfattes som en generell beskrivelse av variabiliteten i et felt.

Egenskapene som er drøftet over gir videre muligheten til å disaggregere vannføringen i et

felt, slik at man kan estimere vannføring i felt uten observasjoner. En slik tilnærming kan for

eksempel være nyttig i flomvarsling (Skaugen, 1999). Hvis man har observert eller prognosert

flom i et felt, kan man altså simulere mulig scenarier av vannføring i ulike fraksjonsområder.

Selv om vi ikke vet hvilken del av feltet som er berørt, uttrykker dette en generell flomfare i

ulike fraksjonsområder.
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6 Konklusjon
Målet med denne oppgaven var å identifisere en antatt romlig struktur på regnflommer ved

hjelp av indikator semivariogrammet. Analysen viste ikke tegn til struktur på de 16

flomhendelsenes gjentaksintervall.

Mangelen på struktur kan selvfølgelig skyldes at det ikke er noen romlig korrelasjon i

flomdata. Strukturen på nedbør som genererte flommene er imidlertid så tydelig at dette

neppe er tilfelle. Derfor beholdes hypotesen om struktur i flomdata.

Det kan være flere grunner til at strukturen ikke lot seg identifisere. En mulighet er at

strukturen i nedbør er svekket i overgangen fra nedbør til flom. Årsaken til dette er at

variabelen har endret karakter fra punkt- til arealverdi.

En annen teori er at flomhendelsene som er analysert ikke er synoptiske nok for en

strukturanalyse.

En tredje mulighet er at gjentaksintervallet er arealavhengig. Dette strider mot antagelsene i

strukturmodellen, der man forutsetter at strukturen er avhengig av avstanden h mellom

observasjonene og ingen andre parametre. Datamaterialet er ikke omfattende nok til å

undersøke en eventuell arealavhengighet nærmere, men Dawdy og Gupta ( 1995) viser for

eksempel at nedborsgenererte flommer tilfredsstiller kravene til multiscaling. Hvis dette er

tilfelle er det en sammenheng mellom feltareal og sannsynlighetsfordelingen og derfor også

gjentaksintervallet. Man kan i så fall ikke forvente at strukturen i nedbør reflekteres i

flomdata.
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Appendiks A
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Appendiks B

Indikatorsemi variogram,

kryss indikatorsemivariogram,
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H2 - Kryssvariogram / Variogram
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Regresjonslinjer mellom areal og
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