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Sammendrag 
Denne rapporten omhandler modellsimuleringer av vann og energibalanse i jord ved tre 
grunnvannsstasjoner i Glommavassdraget; Abrahamsvoll ved Aursunden (Røros 
kommune i Sør-Trøndelag), Øyangen i Vinstravassdraget (Nord-Fron kommune i 
Oppland) og Kvarstadseter i Åstadalen (Ringsaker kommune i Hedmark). Rapporten 
inngår i en serie som har til hensikt å dokumentere utarbeidede COUP-modeller for ulike 
klima-, jord-, og vegetasjonsforhold. Gjennom parametrisering av modeller representative 
for ulike områder, utvikles et verktøy for analyse og prognose av mark- og 
grunnvannstilstand.  

COUP er en fysisk-basert modell for simulering av vann- og energibalanse i 
markvannsonen i jorda. Ved valg av modell var en god rutine for simulering av 
vinterforhold med snø og tele avgjørende. Snødekke er avgjørende for jordoverflatens 
temperatur og teledybden i jorda om vinteren. Telen spiller en viktig rolle for infiltrasjon 
av snøsmelting og regn og dermed grunnvannsfornyelse og fuktighetsforhold i jorda. 

Ved tilpassingen av modellene er det benyttet tilgjengelige måledata fra stasjonene, 
kartinformasjon og erfaringer fra andre COUP-modeller. 

De tre modellene er bygget opp på grunnlag av minimal informasjon. Spesielt vil dårlig 
kjennskap til jordprofilet og jordas fysiske egenskaper gi modellene en stor grad av 
usikkerhet. Til tross for lite informasjon og noe usikre klimadata, har det lyktes å oppnå 
relativt god sammenheng med observasjonene av grunnvannstand, snø og teleforhold på 
stasjonene. Modellene anses som tilfredsstillende til bruk for analyse av 
markvannsituasjon og tilsig. 
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1 Innledning 
Denne rapporten beskriver parametersett for tre COUP-modeller for Glommavassdraget; 
Abrahamsvoll ved Aursunden (Røros kommune i Sør-Trøndelag), Øyangen i 
Vinstravassdraget (Nord-Fron kommune i Oppland) og Kvarstadseter i Åstadalen 
(Ringsaker kommune i Hedmark). Modellene vil brukes for analyse av markvann- og 
grunnvannsforhold, blant annet i forhold til tilsig og kraftsituasjonen. 

Et system for fremstilling av grunnvannsstatus basert på simulering med den 
distribuerte HBV-modellen og punktobservasjoner er operativt og allerede tatt i brukt i 
forbindelse med analyse av tørke- og kraftsituasjon. Parametrisering av COUP-
modellen for flere markvannsstasjoner vil muliggjøre presentasjonen av et 
landsdekkende kart som viser simuleringer fra den distribuert HBV-modellen inkludert 
enkeltpunkter med mer detaljerte simuleringer av vann og temperaturforholdene i jord 
(COUP). Hensikten er at en gjennom modelleringsverktøyet kan få et riktigere bilde av 
markvannstilstanden her i landet. Vi har tidligere sett at simuleringsresultater fra 
COUP-modellen gir et mer realistisk bilde av markvannsforholdene enn HBV. 
Fordampningen simulert med HBV er f. eks. overestimert om høsten og 
markvannsunderskuddet kan være kraftig underestimert i fjellområdet om vinteren 
(Beldring et al., 2005; Colleuille et al., 2006).   

Målestasjonene de tre modellene er tilpasset inngår i Nasjonalt overvåkningsnett for 
grunnvann og markvann (Colleuille og Stenseth, 2006). For Øyangen og Kvarstadseter 
finnes det lite data utover grunnvannstand, snø og tele (Øyangen). Det forelå ikke data 
om jordas fysiske og hydrauliske egenskaper ved tidspunktet for utarbeiding av 
modellene. Det finnes heller ikke målinger av vanninnhold i jorda eller jordtemperatur 
ved stasjonene. Stasjonen Abrahamsvoll inngår i Nasjonalt overvåkningsnett for 
markvann og herfra finnes det målinger av markvann, jordtemperatur og analyser av 
jordkarakteristikk i tillegg til målinger av snø, tele og grunnvannsstand. Ved 
tilpassingen av modellene er det benyttet tilgjengelige måledata fra stasjonene, 
kartinformasjon og erfaringer fra andre COUP-modeller. 

Denne rapporten er den sjette i en serie som har til hensikt å dokumentere 
parametersettingen av COUP-modellen for ulike klima-, jord- og vegetasjonsforhold. 
Tidligere rapporter i samme serie presenterer tilsvarende arbeid utført for 
markvannstasjonene Værnes (Øverlie et. al., 2006), Kise (Colleuille et al., 2007), 
Kvithamar (Øverlie et. al, 2007), Gardermoen (Colleuille og Haugen, 2007) og Groset 
(Colleuille et. al., 2007). 

Første del av rapporten beskriver målestasjonene med av beliggenhet, klima, 
vegetasjon, jord og observasjoner. Deretter beskrives parametriseringen av modellen, 
sammenhengen mellom simuleringer og observert grunnvannstand, snø og tele. Til slutt 
vises simuleringer av vannbalansen i jorda, vannlager og lagerkapasitet på de tre 
stasjonene.  
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2 Stasjonsbeskrivelser 

2.1 Beliggenhet 
Figur 2-1 viser oversiktskart over Glommavassdraget med de tre stasjonene 
Abrahamsvoll, Øyangen og Kvarstadseter. Stasjonsopplysninger er gitt i tabellform 
(Tabell 2-1) nedenfor. 

 

Figur 2-1: De tre stasjonenes beliggenhet i Glommavassdragets nedbørfelt. 

 

Tabell 2-1: Stasjonsopplysninger for de tre  stasjonene 

Stasjonsnavn Abrahamsvoll Øyangen Kvarstadseter 

Stasjonsnr. (Hydra II) 2.725.1 2.719.1 / 2.719.2 2.715 / 2.439 

Vassdragsnavn Glommavassdraget Hølsa/Vinstra/ 
Vorma-Logen/ 
Glommavassdraget 

Åsta/ 
Glommavassdraget 

Regine/vassdragsnr. 002.S2 002.DFCA 002.DFCB2 

Høyde over havet 705 m.o.h.  1040 m/1065 m 689 m/665 m 

UTM (sone, øst, nord) 32 630896 6953609 32 0509925 6806420 32 601592 6784282 /   

Kartblad 17203 1617-1 / 1717-4 19173 

Kommune Røros Nord-Fron Ringsaker 

Fylke Sør-Trøndelag Oppland Hedemark 
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Stasjon Abrahamsvoll ligger i nedbørsfeltet til Aursunden i Røros kommune i Sør-
Trøndelag, øverst i Glommavassdraget . Stasjonen ligger 705 m. o. h, ca 260 meter 
vannet. Det renner en liten bekk ca 60 meter øst for stasjonen. Terrenget er myrlendt og 
heller svakt ned mot Aursunden. 

#Y

Abrahamsvoll

 

Figur 2-2: : Kart over området ved Abrahamsvoll med målestasjonen benyttet.  
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Øyangen ligger i Nord-Fron kommune i Oppland. Det er benyttet målinger fra to ulike 
stasjoner i dette arbeidet; 2.719.1 Rør 1 Øyangen og 2.719.2 Rør 2 Øyangen. Den 
førstnevnte ble opprettet i 1975, den andre i 1977. Stasjonene er drevet av GLB – 
Glommen og Laagens brukseierforening. Rør 2 ligger ca 1065 m.o.h. og ca 2,5 km fra 
vannet Øyangen. Ved denne stasjonen måles grunnvannsstanden i dag. Stasjonen med 
snø og telemålinger (Rør 1 Øyangen) ligger ca 1040 m.o.h., ca 5,5 km fra 
grunnvannstasjonen og ca 1,5 km fra Øyangen. Her ble det også målt grunnvann frem til 
1995. 

#Y

#Y

Rør 1 Øyangen 

Rør 2 Øyangen

 

Figur 2-3: Kart over området ved Øyangen med målestasjonene benyttet. 
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Kvarstadsetra ligger i Åstadalen i Ringsaker kommune, Hedemark. Også her er det 
benyttet observasjoner fra to ulike stasjoner i dette arbeidet (se Figur 2-4). 
Grunnvannstasjonen (Kvarstadseter rør 2) ligger på 689 m. o. h. Stasjonen merket 
Kvarstadseter på kartet nedenfor, ligger ved Åsta ca 500 meter øst for 
grunnvannstasjonen. Her blir bl.a. snøens vannekvivalent målt ved hjelp av snøpute (se 
kapittel 2.5).  

#Y#Y
Kvarstadseter

Kvarstadseter Rør 2

 

Figur 2-4: Kart over området ved Kvarstadseter med målestasjonene benyttet. 
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2.2 Klima 
Gode meteorologiske data er avgjørende for simulering av vann- og energitransporten i 
jorda. Siden vi ikke har meteorologiske data fra grunnvannstasjonene er det benyttet 
data fra nærliggende meteorologiske stasjoner i simuleringene. Meteorologiske 
stasjoner benyttet i de tre modellene er vist i Tabell 2-2 nedenfor med beliggenhet, 
høyde og målinger utført ved den enkelte stasjon. 

Tabell 2-2: Meteorologiske stasjoner benyttet i de tre modellene. 

 Abrahamsvoll Øyangen Kvarstadseter 

Stasjon 
navn 

Røros Aursund 
Skåbu - 

Storslåen Kvarstadseter 
Sjusjøen-
Storåsen 

Rena-
Haugedalen 

Stasjon nr. 10400 10600 13670 2.439 12960 7010 

Fylke 
Sør-

Trøndelag 
Sør-

Trøndelag 
Nord-Fron Hedemark Hedemark Hedemark 

Kommune Røros Røros Oppland Ringsaker Ringsaker Åmot 
Breddegr. 62.5673 62.6738 61.5152 61.17809 61.1647 61.1592 
Lengdegr. 11.3837 11.4545 9.3823 10.88525 10.7097 11.4425 

UTM 
32V 622518 

6939264 
32V 625690 

6951638 
32V 509925 

6806420 
32V 601818 

6784141 
32V 591984 

6782335 
32V 631422 

6782974 
H.o.h. 628 685 890 665 m 931 m 240 m 
Avstand 
fra gr.v. 
stasjon 

16,6 km 5,7 km 17,3 km 0,5 km 9,5 km 30,1 km 

Retning 213o 253o 217o  261º 94º 
I drift fra jan 1871 mai 1934 okt. 1968 des.97 nov. 1977 jan. 1958 
I drift til aug.03 -  des. 03 des.04  
Nedbør x x x x x x 
Temp. x  x x  x 
Luftfukt. x  x   x 
Vindhast. x  x   x 
Skydekke x  x   x 

Merknader 
Enkelte hull i 

datasett 
  Feil i nedbør 

Benyttet temperatur fra Rena 
korrigert mot målinger fra 

Sjusjøen 
 

 

For Abrahamsvoll er det benyttet klimadata fra den meteorologiske stasjonen på Røros 
(stasjon nr. 10400), som ligger ca 17 km sørvest for Abrahamsvoll og data fra stasjonen 
Aursund (stasjon nr, 10600) (nedbør). Denne stasjonen ligger i vestenden av Aursunden, 
ca 6 km fra Abrahamsvoll. Stasjonen på Røros ble opprettet i januar 1871 og lagt ned i 
august 2003. Nedbørsmålingene ved Aursunden startet opp i mai 1934. 
Nedbørsmålingene fra de to stasjonene er noe ulike, spesielt gjelder dette for 
sommerperioden med mye lokal bygenedbør. Det er utført temperaturmålinger ved 
Abrahamsvoll siden 1975 (kun manuelle målinger frem til 2000) men serien inneholder 
mange hull og tydelige feil. Også klimadataene fra Røros inneholder mange hull som er 
lappet med data fra andre stasjoner (stasjon nr. 10380 Røros lufthavn). Seriene 
inneholder også en del tydelige feil som er endret. Usikkerheten i selve serien og 
avstanden fra stasjonen på Abrahamsvoll gjør at den totale usikkerheten for 
klimavariablene for Abrahamsvoll er betydelig. 
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For Øyangen er det benyttet klimadata fra Skåbu – Storslåen (stasjon nr. 13670). 
Stasjonen ligger ca 17 km nordøst for Øyangen. Stasjonen ble opprettet i oktober 1968. 
Dataseriene virker gode, men stasjonen befinner seg et stykke fra Øyangen og dette 
fører til en viss usikkerhet, spesielt i forhold til nedbør. 

For Kvarstadseter er det benyttet klimadata fra den meteorologiske stasjonen på Rena – 
Haugedalen (stasjon nr. 7010) og stasjonen Sjusjøen – Storåsen (stasjon nr. 12960) 
(nedbørstasjon). Stasjonen Rena-Haugedalen, som ble opprettet i 1958, ligger ganske 
langt unna, ca 30 km sørøst for Kvarstadseter og den ligger mye lavere (240 m.o.h.) enn 
målestasjonene for grunnvann og snøens vannekvivalent (henholdsvis 689 og 665 
m.o.h.). Det finnes også en nedbørsserie fra Sjusjøen – Storåsen (stasjon nr. 12960) fra 
november 1977 til desember 2004. Stasjonen ligger ca 1 mil vest for Kvarstadseter, 931 
m.o.h. Nedbørsmålingene fra Rena og Sjusjøen er såpass ulike at det er valgt å benytte 
serien fra Sjusjøen som ligger nærmere selv om serien er kortere, og det ikke finnes 
målinger fra de seneste årene. Det er også utført nedbørsmålinger fra stasjonen på 
Kvarstadseter siden november 1997. Serien inneholder imidlertid mange feil og 
tidsperioden sammenfaller med en lengre periode det ikke ble utført målinger av 
grunnvannstand. Lufttemperaturen er målt ved Kvarstadseter siden 1997 ved stasjon nr. 
2.439 (samme stasjon som målingene av snøens vannekvivalent med snøpute). Siden 
bare få år sammenfaller med tidsrommet for grunnvannsmålinger (hull i serie mellom 
1993-2003) er det valgt å skalere serien for temperatur målt på Rena med utgangspunkt 
i målingene fra Kvarstadseter for å få en lengre serie. Resultatet er vist i Tabell 2-3. 
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Tabell 2-3: Temperaturserie for Rena skalert i forhold til målinger ved Kvarstadseter. 

1998-2007  Kvarstadseter Rena - Rena Korrigert 
Gjennomsnitt årlig middeltemp. 1.0 3.5 1.0 

0.1 2.4 -0.1 Laveste årlig middeltemp. 
År 2001 År 2001 År 2001 

2.0 4.5 2.0 Høyeste årlig middeltemp. 
År 2000 År 2000 År 2000 

Gjennomsnitt årlig kaldest -25.9 -23.2 -25.6 
-34.7 -30.6 -33.1 Laveste minimumstemperutur 

År 2001 År 2001 År 2001 
-20.9 -16.1 -18.6 Høyeste minimumstemperatur 

År 2000 År 2000 År 2000 
Gjennomsnitt årlig varmest 17.9 20.6 18.1 

14.8 18.2 15.7 Laveste maksimumstemperatur 
År 1998 År 2000 År 2000 

19.9 22.4 19.9 Høyeste maksimumstemperatur 
År 2005 År 2005 År 2005 

Årlig antall dager t<0ºC (snitt) 159 121 163 
125 86 134 Minste antall dager t<0ºC 

År 2000 År 2000 År 2000 
180 140 181 Største antall dager t<0ºC 

År 2003 År 2002 År 2001 
Midlere årlig frostsum -1219 -885 -1245 

-1514 -1162 -1567 Laveste Sum t<0ºC 
År 2001 År 2001 År 2001 

-873 -587 -873 Høyeste Sum t<0ºC 
År 2000 År 2000 År 2000 

 

Figur 2-5 viser normaltemperatur målt på stasjonene i normalperioden 1961 til 1990. 
Ved stasjon 13670 Skåbu-Storslåen finnes det kun målinger siden 1968. Figur 2-6 viser 
normalverdier for månedsnedbør for samme perioder. 

 

 

Figur 2-5: Normaltemperatur på stasjonene i perioden 1961-1990 (1968-1990 for Skåbu-storslåen). 
Grafen Rena-korrigert er målinger fra Stasjonen Rena – Haugedalen korrigert i forhold til målinger fra 
Kvarstadseter som beskrevet over. 
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Figur 2-6: Normalverdier for månedsnedbør på stasjonene for perioden 1961-1990 (1968-1990 for 
Skåbu-Storslåen). 

2.3 Vegetasjon 
Ved Abrahamsvollen består vegetasjonen av fjellbjørkeskog med undervegestasjon av 
gress, lyng og mose. Terrenget heller svakt ned mot Aursunden. 

Ved Øyangen består vegetasjonen i området av gress, lyng og noe småkjerr. Det er en 
svak helning ned mot vannet med gradvis mer myr. 

Grunnvannsrøret på Kvarstadseter står i en liten åpning i skogen (blandingsskog 
dominert av gran). Undervegetasjonen består av gress, lyng og mose. 

Det er ikke utført noen undersøkelser av plantevekstparametre ved de tre stasjonene. 
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2.4 Jord 
Ved alle tre stasjonene er det moreneavsettinger og innslag av torv og myr og 
breelvavsettinger i områdene. Figur 2-7 viser kvartærgeologiske kart for områdene ved 
de tre stasjonene (kilde NGU, Arealis).  

 

Figur 2-7: Kvartærgeologisk kart over områdene ved Abrahamsvoll (øverst), Øyangen (midten) og 
Kvarstadseter (nederst).
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Ved stasjonen på Abrahamsvoll er løsmassene kartlagt som tykk morene. Sandig 
morenemateriale og glasifluviale avsetninger om lag 2/3 av nedbørsfeltet til Aursunden. 
Løsmassene har relativt stor mektighet i de nedre deler av feltet, mens det over 1000 
meter er et tynt morenedekke over fast fjell. 

Det er utført jordfysiske analyser av jordprøver fra ulike dyp ved stasjonen 
Abrahamsvoll. Resultater av teksturanalyser er vist i Tabell 2-4. Vannretensjonsdata er 
gitt i Tabell 2-5.  

Tabell 2-4: Kornfordelingsanalyse av jordprøver fra Abrahamsvoll. 

Dybde < 0,002 0,002 - 0,006 0,006 - 0,02 0,02 - 0,06 0,06 - 0,2 0,2 - 0,6 0,06 - 2,0 

5 cm 3,1 3,7 10,2 22,4 26,6 23,3 10,6 
40 cm 3,8 6,0 13,4 19,5 24,5 23,4 9,4 
60 cm 3,5 5,1 10,7 15,2 26,4 27,7 11,3 
75 cm 2,9 4,9 11,2 14,5 17,6 33,3 15,6 

85 cm 4,9 6,5 14,7 17,7 20,8 20,6 14,8 

 

Tabell 2-5: Vannretensjonsanalyse av jordprøver fra Abrahamsvoll. 

 cm H2O 

Dybde (cm) 0 7,50 20 50 100 500 1000 3000 15000 

5 52,4 51,9 51,0 48,7 44,8 34,7 32,2 28,8 6,6 
40 34,0 33,2 32,4 30,6 29,3 24,6 23,1 20,6 4,1 
60 29,6 27,6 25,3 23,6 22,6 19,1 18,1 14,8 4,6 
75 32,3 30,3 28,9 27,8 26,7 23,8 22,7 18,6 4,7 

85 35,1 32,2 29,9 27,2 25,8 21,1 19,7 15,8 4,3 

 

Vannretensjons- eller pF-analyse er en metode for å måle porestørrelsesfordeling eller 
vannets bindingsenergi i jorda på laboratorium. Kurver som viser sammenhengen 
mellom jordas matrikspotensial og jordas volumetriske vanninnhold kalles pF-kurver, 
jordas fuktighetskarakteristikk eller vannretensjonskurver. pF er definert som 
logaritmen med grunntall 10 til tallverdien av matrikspotensialet gitt som cm H2O. 
Sammenhengen mellom ulike enheter for jordas matrikspotensial er vist i Tabell 2-6. 
Tabellen viser også poreradius beregnet under antagelsen at porene kan beskrives som 
rette parallelle rør. Poreradien er da gitt ved d = 0,3 / h der r er radius i cm og h er 
matrikspotensialet i cm H2O. Videre i denne rapporten betegnes matrikspotensialet som 
sug i cm H2O.  

Tabell 2-6: Sammenhengen mellom ulike enheter for jordas matrikspotensial (sug) samt beregnet 
poreradius. 

 bar cbar = kPa cm H2O pF Porediameter 
(µm) 

Visnegrense 15 1500 15000 4,2 0,2 
 5 500 5100 3,5 0,6 
 1 100 1020 3 3 
Feltkapasitet 0,1 10 102 2 30 
 0,01 1 10.2 1 300 
Vannmetning 0 0 0 -  - 
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Lokaliteten til grunnvannsrøret ved Øyangen er kartlagt som tykk morene. Nærmere 
vannet viser kartet torv og myr. Ved parametrisering av modellen var dette eneste 
tilgjengelig informasjon om løsmassene i området.  

Det ble i juli 2007 utført en befaring i området. Det ble i denne sammenheng utført 
profilbeskrivelser i området ved grunnvannsrøret (se vedlegg 1). Jordprøver for analyse 
av kornfordeling ble tatt ut, men analysen er ikke utført ennå. Det ble ikke tatt ut 
uforstyrrede jordprøver for analyse av jordas vannretensjon eller vannledningsevne i 
denne omgang. 

Profilbeskrivelser og undersøkelser med jordbor viser stor variasjon i sjikttykkelser (O- 
og B-sjikt) i området, med sammenheng til vegetasjon og fuktighetsgrad (avstand til 
myr, forhøyning eller i grop). Generelt består det øvre laget av sandjord med mye grus, 
stein og blokker. Denne jorda virker kompakt. Dypere finnes det finsorterte siltholdige 
løsmasser. Sjiktovergangen er meget tydelig (se Figur 2-8). Tykkelsen på dette sjiktet er 
ukjent. 

 

Figur 2-8: Fotografi av to jordprofil ved Øyangen. 

Ved Grunnvannsrøret ved Kvarstadseter viser løsmassekartet (Figur 2-7) tykk morene 
med mye torv og mye i området. Nederst i dalen, langs Åsta, er det breelvavsettninger. 
Sedimentene i område består hovedsakelig av tykk morene. I dalbunnen finner en 
glasifluviale avsetninger av grovere materiale. Det finnes tydelige eskere i området og 
morenerygger etter isens tilbaketrekning. Det er ikke utført tekstur eller 
vannretensjonsanalyser ved stasjonen.  
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2.5 Observasjoner 
Til parametrisering og verifisering av COUP-modellen for simulering av vann og 
energitransport i jord er det benyttet måledata fra stasjonene. En kort beskrivelse av 
målingene benyttet er gitt her. Utstyret og metodene for alle standardmålingene som 
utføres ved stasjonene i Nasjonalt observasjonsnett for markvann er beskrevet i 
Colleuille og Gillebo (2002). 

Tabell 2-7: Oversikt over måleseriene fra stasjonene. 

  Abrahamsvoll Øyangen Kvarstadseter 

Stasjon nr. 2.725.1 2.719.1 2.719.2 2.715.2 2.439.0 

Grunnvann 

1969 – 
(automatisert 

1999) 
1975-1995 1977 - 

1980 - 
(automatisert 

2003) 
- 

Snødybde 1974-1995 1975 - - - - 

Snøens 
vannekvivalent 

- - - - 1997-2003 

Teledybde 1970-1987 1975-1995 - - - 

Jordtemperatur 2000 -  - - - 

TDR 2000-2006  - - - 

 

Snø 

Snødybden måles ved hjelp av en stake ved siden av telemåler. Nøyaktigheten antas å 
være +/- 1 cm. 

Snøens vannekvivalent måles ved bruk av en snøpute. Snøputen måler snøpakkens 
masse ved en trykksensor. Vanlige feilkilder er knyttet til isdannelse på putene.  

Tele 

Telegrensemåleren benyttet er utviklet av Rune Gandahl i Sverige. Den består av et rør 
som inneholder en indikatorvæske som skifter farge ved frysing/tining slik at 
telegrensen kan leses av. Forutsetningen for teleregistreringen er at det bare er en 
horisontal varmeutveksling mellom måleren og grunnen omkring. Målerens nøyaktighet 
er +/- 5 cm. Vanlige feilkilder er forskyvning av nullpunkt som følge av telehiv og 
frysing eller tining rundt plastrøret slik at den målte teledybden er forskjellig fra den i 
terrenget rundt. 

Grunnvann 

Grunnvannsstanden er målt ved markvannsstasjonen siden den ble opprettet i 1990. 
Målingene ble automatisert ved hjelp av en trykksensor og tilkoblet en logger i 1999. 
Ved markvannsstasjonene benyttes Wika-sensorer. Sensorene har et måleområde på 
mellom 5 og 10 meter vannhøyde og en nøyaktighet på rundt 0,25 %, det vil si ca. +/- 
1cm. Dette inkluderer temperaturpåvirkningen som kan stå for +/- 0,5cm. Manuelle 
målinger av grunnvannsstand med lodd og målebånd er vanskelig å lese av med bedre 
enn 0,5 cm nøyaktighet. 
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3 Modellsimuleringer 

3.1  COUP-modellen 
Den svenske modellen COUP er valgt for simulering av vann- og energibalansen ved 
markvannsstasjonene. COUP (Jansson og Karlberg, 2001) er en modell sammensatt av 
flere delmodeller og tar for seg grunnleggende hydrologiske, biologiske og kjemiske 
prosesser i jord-plante-atmosfære systemet. Figur 3-1 viser en skjematisk oversikt over 
energi og massebalanse i COUP. I våre simuleringer er den hydrologiske delen som er 
benyttet.  

Utgangspunktet for modellen er et dybdeprofil i jorda med eller uten vegetasjonsdekke. 
Den sentrale delen av modellen bygger på bevaringsloven av masse og energi og på 
strømning som følge av gradienter i vannpotensialet (Darcys lov) og temperatur 
(Fouriers lov). Informasjon om jordas vannretensjonskurve, vannledningsevne, 
varmekapasitet og varmeledningsevne er nødvendig for løsningen av vann- og 
energibalansen i jord. For vegetasjonsdekte områder trenges i tillegg informasjon om 
plantenes vekst og utvikling som funksjon av tid: rotfordeling, bladarealindeks og 
bestandshøyde. Modellen har en rutine for vinterhalvåret som muliggjør simuleringer av 
fryse-/tineprosessen i jord. For våre klimaforhold er det nødvendig å ha med en slik 
prosess i modellen, siden andelen av overflateavrenning i forbindelse med snøsmelting i 
stor grad styres av teleforholdene i jord.  

Meteorologiske data som nedbør, temperatur, luftfuktighet, vindhastighet og 
globalstråling er drivvariabler for modellen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3-1: Oversiktsskisse over vannbalanse i COUP-modellen (Jansson og Karlberg, 2001). 

•Driving variables
•Air temperature
•Relative humidity
•Wind speed 
•Precipitation
•Global radiation

• Soil characteristics
•Soil water retention
•Hydraulic conductivity
•Soil thermal conductivity

• Plant growth
•Canopy height
•Leaf Area Index
•Root depth
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Oppbyggingen av vann- og energi-balanse-modellen COUP består av følgende 
oppgaver: 
 

1. Tilrettelegging, kalibrering og kvalitetssikring av eksisterende data fra 
stasjonene (grunnvannsstand, snødybde, teledybde, jordtemperatur, 
matrikspotensial og vanninnhold). 

2. Tilrettelegging og kvalitetssikring av klimadata (Nedbør, lufttemperatur, 
luftfuktighet, vindhastighet, globalstråling eller skydekke); 

3. Tilrettelegging av plantevekstforhold (bladarealindeks, bestandshøyde, 
rotdybde). 

4. Tilrettelegging, tilpasning og kvalitetssikring av jorddata (kornfordeling, 
vannretensjonskurve, vannledningsevne); 

5. Parametrisering ved kalibreringen mot daglige observasjoner.  

6. Verifisering mot uavhengige observasjoner fra samme sted ved en ny 
tidsperiode 
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3.2 Parametrisering  
For parametrisering av de tre modellene for Abrahamsvoll, Øyangen og Kvarstadseter 
er det tatt utgangspunkt i modellens standardsetting for løsningsmetode og 
parameterverdier. Ut fra tilgjengelig informasjon, tilpassing til observasjoner fra 
stasjonene og fra erfaring fra oppbygging av andre COUP-modeller er det gjort 
endringer fra denne standarden. Endrede løsningsmetoder og parameterverdier for de tre 
modellene er gitt i vedlegg 2.6. Modellene er kjørt for perioden 1980-2007. 

3.2.1 Profilenes sjiktinndeling og laginndeling i modellen 

Jordprofilene er delt inn i sjikt etter jordkarakteristika. I de tre COUP-modellene 
beskrevet i denne rapporten er det benyttet 2 til 3 sjikt. Sjiktinndelingen er gitt i vedlegg 
2.1. I modellen deles videre profilet inn i simuleringslag for beregning av vann og 
energibalanse. Det er valgt å benytte 13 simuleringslag med stigende tykkelse nedover i 
profilene. Laginndelingen er vist i vedlegg 2.2. 

3.2.2 Jordas hydrauliske egenskaper 

Tilgjengelig informasjon om jordparametere ved de tre stasjonene ble beskrevet i 
kapittel 2.3. Det er valgt å benytte enkle profiler bestående av to til tre sjikt i modellene. 
Det er forsøkt med ulike tykkelse og hydrauliske egenskaper for sjiktene. Det er også 
gjort forsøk med flere sjikt. Ved Abrahamsvoll er det utført analyser av kornfordeling 
og av retensjon som beskrevet i kapittel 2.3. I modellen for Abrahamsvoll er det tatt 
utgangspunk i analyseresultater og forsøkt med ulike justeringer i forhold til disse. Det 
er ikke utført jordanalyser fra Øyangen eller Kvarstadseter. For modellene for Øyangen 
og for Kvarstadseter er det forsøkt med jorddata fra ulike profiler i morenejord fra andre 
lokaliteter og justeringer av verdier og sjikttykkelser i forhold til disse.  

For modellsimuleringene må sammenhengen mellom matrikspotensial og vanninnhold 
(vannretensjonskurven) være gitt som en kontinuerlig funksjon. I COUP er det brukt 3 
ulike funksjoner for beskrivelsen av hele vannretensjonskurven. Disse er beskrevet 
nedenfor og vist i eksempel hentet fra Jansson og Karlberg (2001) i Figur 3-2. 
Parametriseringen benyttet i tilpassingen og kurvene for de fire sjiktene i modellen 
plottet sammen med måledata fra sjiktene er gitt i Vedlegg 2.3.  

1. Makroporefunksjon – funksjon for området nær vannmetning hvor en har de 
groveste porene. Matrikspotensialet er gitt ved:  
ψ = ψmat – ψmat( (θ-θs+θm) / θm)  
der θm er makroporer. Default-verdien i modellen er 4 vol%. θs er porøsitet og 
ψmat er matrikspotensialet som svarer til vanninnholdet ved θs – θm. Andelen 
makroporer er ikke definert tilknyttet målinger men vurderes ut fra kurvetilpasning 
 

2. Brooks & Corey’s funksjon (1964): 
  Se = (ψ / ψ a)-λ 
der ψ er aktuell tensjon, ψa er tensjonsverdien der de første porene tømmes (”air-
entry”) og λ er porestørrelsesfordelings indeks. Se er effektiv metning definert som 
 Se = (θ - θr) / (θs – θr) 
 der θs er porøsitet, θr er restvanninnhold (”residual water content”) og θ er aktuelt 
vanninnhold. 
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 Funksjonen brukes fra makroporefunksjonen til et bestemt matrikspotensial. 
Denne grensen (ψx) er for våre simuleringer satt til matrikspotensial ved –1100 cm  
 

3. Log/log-funksjonen fra det valgte grensepotensialet (ψx) til visnegrensa (-15 000 
cm H2O) Funksjonen er gitt ved: 
 Log(ψ / ψx) / log(ψwilt / ψx) = (θx – θ)/(θx – θwilt) 
 Der θx er vanninnhold ved potensialet ψx og θwilt er vanninnhold ved visnegrensa 
ψwilt. 

 

Figur 3-2: Beskrivelse av vannretensjonskurven i COUP-modellen med tre ulike funksjoner for ulike 
fuktighetsgrader (Jansson, P-E og Karlberg, L., 2001). 

Vannledingsevne er et mål på jordas evne til å slippe igjennom vann og er avhengig av 
jordas porestørrelsesfordeling. Mettet vannledningsevne kan estimeres ut fra 
sammenhengen mellom mettet vannledningsevne og kornfordeling (Jansson og 
Karlberg, 2001). Denne sammenhengen er imidlertid svært usikker, og det foreligger 
ikke kornfordelingsmålinger fra Øyangen og Kvarstadseter. Mettet vannledningsevne er 
valgt etter tilpassing til grunnvannsfluktuasjon. Denne påvirkes også av flere andre 
parametere og løsningsmetoder. Flere ulike kombinasjoner av parametere kan gi samme 
resultat og en god tilpassing til grunnvannsfluktuasjonen kan derfor ikke nødvendigvis 
tolkes til at størrelsen på mettet vannledningsevne er rett. 

Estimert mettet vannledningsevne for de ulike sjiktene i profilene er vist i vedlegg 2.4. 
Vannledningsevnen påvirker i stor grad fluktuasjonen av simulert grunnvannsnivå. Det 
er derfor hovedsakelig tatt hensyn til tilpassing av grunnvannstand ved parametrisering 
av mettet og umettet vannledningsevne. 

Jordas umettede vannledningsevne (KW) er i modellene beregnet ut fra funksjonen 
(Mualem, 1976):  

kw = kmat(ψa/ψ)2 + (2+n)λ 
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Parametrene ψa og λ kommer fra tidligere nevnte Brooks & Corey’s funksjon og n er en 
parameter tilknytet tortuositet. kmat er mettet vannledningsevne. Funksjonen viser 
tydelig sammenhengen mellom jordas vannretensjonskurve og jordas vannledningsevne 
ved ulike matrikspotensialer. Vannledningsevne for sjiktene i de tre modellene er gitt i 
vedlegg 2.4. 

 

3.2.3 Plantevekst 

Vegetasjonen ved målestasjonene ble omtalt i kapittel 2.3. Det er ikke utført 
undersøkelser av plantevekstparametre. Det er benyttet en meget enkel modell for 
plantevekst på de tre lokalitetene. Det er valgt å benytte løsningen ”Explicit single big 
leaf” i modellene. Planteutviklingen er satt lik alle år. Tabellen nedenfor viser 
planteparametre valgt ved ulike døgnnummer. Modellen antar rettlinjet utvikling 
mellom disse døgnnr. Når marken er dekket med snø antar modellen bladarealindeksen 
å være null. 

  Døgnnummer Dato Bladarealindeks Bestandshøyde Rotlengde 

140 20.mai 0.5 0.05 -0.1 
188 07.jul 3 0.2 -0.2 
212 31.jul 3 0.2 -0.3 
243 31.aug 3 0.2 -0.4 

Abrahamsvoll 

263 20.sep 0.5 0.05 -0.1 
155 04.jun 0.2 0.05 -0.1 
170 19.jun 4 0.1 -0.3 
232 20.aug 4 0.1 -0.3 
270 27.sep 1 0.1 -0.3 

Øyangen 

273 30.sep 0.2 0.05 -0.1 
140 20.mai 1 1.5 -0.4 
188 07.jul 5 2 -1 
212 31.jul 5 2 -1 
243 31.aug 5 2 -1 

Kvarstadseter 

263 20.sep 1 1.5 -0.4 
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3.2.4 Snø og tele 

For simulering av jordas vann- og energibalanse for norske vinterforhold kreves det at 
modellen har en snø- og frostrutine. Det er ikke så mange simuleringsmodeller som har 
en slik vinterrutine og det var grunnen for å velge COUP-modellen. Tele i jord 
reduserer jordas infiltrasjonsevne betydelig og påvirker derfor i stor grad 
avrenningsmønsteret i vinterhalvåret. Under snøsmelting vil tele medføre at vannet 
raskere transporteres til vassdrag da det i liten grad går til grunnvannsfornyelse. 
Snødybde og snøtetthet har stor betydning for temperatur og teleforhold i jordprofilet 
om vinteren. Et eksempel som tydelig viser samspillet mellom snøsmelting, tele og 
grunnvannsfornyelse er vist i Haugen et al. (2004). Figur 3-3 viser en oversiktsskisse 
over viktige prosesser ved simulering av vinterforhold i COUP. 

  Nedbør   Termisk kvalitet    

  ↓↓↓↓↓   Tetthet  

      

    Strålingsabsorbsjon 

    Overflatetemperatur   

    Setning  

    Smelting/refrysing 

    Varmeledningsevne i snøen 

  

Snøpakke 

  Retensjon av vann 

       

  ↑↓↑↓↑   Varmestrøm   

       

    Strålingsabsorbsjon 

    Temperatur   

    Faseoverganger 

    Varmeledningsevne i jorda 

    Frysepunktnedsetting 

  

Jordprofil 

  Vannledningsevne 

        

Figur 3-3: Oversikt over viktige faktorer ved simulering av vinterforhold. 
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Prosessene ved simulering av snøpakken kan deles i 3 hoveddeler: 

1. Tilførsel av snø – funksjon av temperatur og nedbør 
2. Endring i snødybde – setning som funksjon av tid 
3. Smelting av snø – funksjon av temperatur, globalstråling og 

jordvarmefluks 

 
Hvorvidt nedbøren kommer som snø eller regn estimeres ut fra lufttemperatur. En 
kritisk temperatur hvor nedbøren skifter fra snø til regn er vanlig i modeller med 
snørutiner. I COUP-modellen brukes det to grensetemperaturer. Under en bestemt 
temperatur er all nedbøren snø (parameteren ”OnlySnowPrecTemp”) og over en bestemt 
temperatur er all nedbør regn (parameteren ”OnlyRainPrecTemp”). Mellom disse 
temperatur er det antatt en linear økning i andel flytende vann i snøen fra 0 til 1.  

Informasjonen om andelen flytende vann i snøen (nedbørens termiske kvalitet) brukes i 
beregninger av nysnøens tetthet og påvirker derved også snødybden. I modellen blir 
snøen behandlet som et homogent lag. Snøpakkens tetthet er et vektet middel av 
nysnøens og den gamle snøens tetthet. Ulike rutiner finnes i modellen for estimering av 
endring i snøens tetthet som funksjon av tid. Her er det valgt en rutine som estimerer 
snøens tetthetsøkning som funksjon av innholdet av vann og is i snøen, trykket fra 
overliggende snø og snøens alder. 

Smelting av snø styres av en funksjon hvor lufttemperatur, stråling og jordvarmefluks 
inngår. Snøens albedo avhenger av snøoverflatens alder slik at strålingsabsorpsjonen 
øker med tid etter snøfall. 

Snøpakken kan holde tilbake en viss mengde flytende vann (snøens 
retensjonskapasitet). Dersom mengden flytende vann overstiger denne 
retensjonskapasiteten, vil dette vannet transporteres til jordoverflata. Overstiger 
smeltevannstilførselen jordas infiltrasjonsevne vil dette føre til en overflateavrenning. 

Hvorvidt vannet fra snøsmelting og regn i vintersesongen infiltreres i jorda eller renner 
av som overflateavrenning styres av teleforholdene i jorda. Når vann fryser til is i jorda, 
endres jordas vannledningsevne. Vannledningsevnen i frossen og delvis frossen jord, vil 
være avhengig av andelen av porevolumet okkupert av flytende vann og is, i tillegg til 
jordas vannledningsevne i frostfri tilstand.  

Forenklet kan en si at teledybden vil avhenge av transporten av varme bort fra 
telefronten. Varmen som skal transporteres bort fra telefronten vil være summen av 
varme transportert fra den ikke frosne jorda (jordvarmefluksen) pluss latent varme 
frigjort ved frysing. Varmefluksen mot jordoverflaten avhenger av varmeledningsevnen 
i det frosne laget og jordas overflatetemperatur. Siden frysing av vann frigjør varme vil 
teledybden variere med jordas vanninnhold.  

Varmeledningsevnen i nysnø er ca 10 ganger lavere enn i frossen jord og snøen er 
derfor av stor betydning for temperatur og teleforholdene i jorda. 

Ved parametriseringen av modellene er simuleringene sammenlignet med tilgjengelige 
målinger av snødybde, snøens vannekvivalent og teledybde (se kapittel 2.5). 
Parametersettene benyttet for de tre modellene er gitt i vedlegg 2. 
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3.2.5 Grunnvannsstand 

Som nedre grensebetingelse i de tre COUP-modellene er det satt at profilene er tette i 
bunnen og at det ikke forekommer lateral grunnvannstrømning. Vann tilføres 
jordprofilet ved nedbør og snøsmelting og transporteres vekk fra profilet enten via 
overflaten som transpirasjon eller jordfordamping eller via drenering. I de tre modellene 
er det er valgt en lineær løsning for drenering. Den horisontale strømningen ut er 
proporsjonal med den mettede vannledningsevnen og den hydrauliske gradienten. 
Gradienten avhenger av det konstruerte drenssystemet i modellen. Dybden til 
drensrørene og avstanden mellom disse gis ved parametere i modellene. Modellen 
simulerer øverste mettede nivå i profilet. Parametrisering av dreneringssystemet og 
jordas vannledningsevne er avgjørende for god tilpassning av grunnvannstand. Videre 
spiller simulert snøsmelting, teleforhold i jorda en viktig rolle. 

Ved parametrisering av modellen for simulering av grunnvannspeilets nivå er det 
benyttet målinger fra stasjonene som beskrevet i kapittel 2.5. Parametersettingen av 
modellene er gitt i vedlegg 2.  
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3.3 Simuleringsresultater 
I dette kapittelet presenteres modellsimuleringer og sammenhengen mellom 
simuleringer og målinger fra stasjonene for perioden 1980-2007. 

3.3.1 Snø og tele 

Modellen for Abrahamsvoll er tilpasset etter snømålinger fra stasjonen (se kapittel 2.5). 
Simuleringsresultater og sammenhengen mellom simuleringer og målinger er vist i 
Figur 3-4. Øverst i figuren er det et tidsplott som viser simuleringer av snø og tele i en 
15-års periode. Nedenfor vises sammenhengen mellom målinger og simuleringer. 
Regresjonslinje er tegnet inn og R2 er gitt i figuren (0,97). Nederst er differansen 
mellom simulert og målt snødybde plottet mot måledybden. Resultatene viser en 
brukbar sammenheng mellom målinger og simuleringer for snø. Det finnes kun få 
telemålinger fra Abrahamsvoll. Modellen treffer ikke den observerte teledybden, som er 
målt et stykke fra stasjonen og står i en liten skog. Det er rimelig å anta at teledybden 
ved grunnvannsrøret kan være noe forskjellig fra denne. 

Figur 3-5 viser tilsvarende for simuleringer og målinger for Øyangen. Sammenhengen 
mellom simulert og målt snødybde er relativt god (R2 = 0.92). Også sammenhangen 
mellom målt og simulert teledybde er brukbar selv om modellen treffer noe dårligere 
enkelte år. 

Figur 3-6 viser sammenhengen mellom simuleringer og målinger av snøens 
vannekvivalent målt med snøpute på Kvarstadseter (se kapittel 2.5). Det er ikke utført 
telemålinger ved Kvarstadseter. Sammenhengen mellom simuleringer og målinger er 
dårligere enn for de andre modellene. Dette skyldes trolig i stor grad større usikkerhet i 
forhold til klimavariablene (se kapittel 2.2). Generelt simulerer modellen noe mindre 
snø enn observert for vintre med mye snø. 
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Figur 3-4: Øverst, målinger og simuleringer av snø og teledybde for Abrahamsvoll. I midten er simulert 
snødybde plottet mot målinger. Nederste plottet viser differansen mellom simuleringer og målinger 
plottet mot målt snødybde. 
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Figur 3-5: Øverst, målinger og simuleringer av snø og teledybde for Øyangen. I midten er simulert 
snø- og teledybde plottet mot målinger. Nederste plottet viser differansen mellom simuleringert og 
målt snødybde plottet mot målt snødybde. 
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Figur 3-6: Øverst, målinger og simuleringer av snøens vannekvivalent for Kvarstadseter. I midten er 
simulert snø plottet mot målinger. Nederste plottet viser differansen mellom simuleringer og målinger 
plottet mot målt snø på snøputa. 
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3.3.2 Grunnvannsstand 

Grunnvannsfluktuasjonen på alle de tre lokalitetene kjennetegnes av stabile vintre. 
Grunnvannsstanden synker gjennom vinteren når nedbøren faller som snø og det ikke er 
grunnvannsfornyelse. Ved snøsmeltingen om våren stiger grunnvannstanden raskt til 
årlig maksimale nivå. Gjennom sommeren synker grunnvannstanden pga transpirasjon 
og jordfordamping. Nivået stiger igjen om høsten før det kommer snø og tele og 
grunnvannsfornyelsen tar slutt.  

Figur 3-7 viser tilpassing av grunnvannstand til målinger fra Abrahamsvoll. Øverst er 
målinger og simuleringer plottet over tid. i midten av figuren vises forholdet mellom 
simuleringer og målinger. Regresjonslinje og R2 er vist i figuren. Nederste plott viser 
forholdet mellom differansen av simulert minus målt og målt grunnvannstand. Det er 
funnet en brukbar sammenheng mellom målt og simulert grunnvannstand for 
Abrahamsvoll selv om modellen underestimerer grunnvannssenkningen på sommeren 
enkelte år og ikke treffer laveste grunnvannsstand på senvinteren like godt alle år. 

Figur 3-8 viser tilsvarende for Øyangen. Her er simuleringer plottet mot 
grunnvannsmålinger ved Rør 1 (se Figur 2-3 og kapittel 2.5). Sammenhengen er 
brukbar, men modellen når ikke alle årene de høyeste grunnvannstandene på våren i 
forbindelse med snøsmelting. Figur 3-9 viser sammenhengen mellom simuleringer og 
målinger fra Rør 2. Det er her benyttet en modell med noe endret dreneringssystem (se 
vedlegg 2.6). Modellen treffer ikke like godt som modellen for Rør 1. Dette kan skyldes 
at jordprofilet er nokså annerledes enn det som ble antatt ved parametrisering av 
modellene (se kapittel 2.4 og vedlegg 1). Enkle undersøkelser med jordbor (til ca 0,5 
meter) ved Rør 1, viste ikke det samme siltholdige sjiktet som ble funnet ved Rør 2. 
Generelt simulerer modellen for rask senkning av grunnvannstanden om vinteren. 

Figur 3-9 viser sammenhengen mellom simuleringer og grunnvannstand målt på 
Kvarstadseter. Sammenhengen er brukbar, men treffer ikke laveste grunnvannstand like 
godt alle år og simulerer for liten grunnvannsfornyelse om høsten. 
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Figur 3-7: Tilpassing av grunnvannstand til målinger fra Abrahamsvoll. Øverst er målinger og 
simuleringer plottet over tid. I midten vises forholdet mellom simuleringer og målinger. 
Regresjonslinje og R2 er vist i figuren. Nederste plott viser forholdet mellom differansen av simulert 
minus målt og målt grunnvannstand.  
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Figur 3-8: Tilpassing av grunnvannstand til målinger fra Rør 1 Øyangen. Øverst er målinger og 
simuleringer plottet over tid. I midten vises forholdet mellom simuleringer og målinger. 
Regresjonslinje og R2 er vist i figuren. Nederste plott viser forholdet mellom differansen av simulert 
minus målt og målt grunnvannstand 
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Figur 3-9: Tilpassing av grunnvannstand til målinger fra Rør 2 Øyangen. Øverst er målinger og 
simuleringer plottet over tid. I midten vises forholdet mellom simuleringer og målinger. 
Regresjonslinje og R2 er vist i figuren. Nederste plott viser forholdet mellom differansen av simulert 
minus målt og målt grunnvannstand 
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Figur 3-10: Tilpassing av grunnvannstand til målinger fra Kvarstadseter. Øverst er målinger og 
simuleringer plottet over tid, I midten vises forholdet mellom simuleringer og målinger. 
Regresjonslinje og R2 er vist i figuren. Mederste plott viser forholdet mellom differansen av simulert 
minus målt og målt grunnvannstand. 
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3.4 Vannbalanse 
Dette kapittelet tar for seg simulering av de ulike vannbalansekomponentene med 
COUP-modeller for de tre stasjonene. Det er satt som nedre grensebetingelse i 
modellene at vann ikke strømmer inn eller ut av nederste lag. Det er ikke tatt hensyn til 
lateral transport av grunnvann. Alt vann blir tilført profilet fra overflaten i form av 
nedbør og smeltevann og går ut ved evapotranspirasjon og drenering. Vanntilførsel som 
overskrider jordas infiltrasjonskapasitet vil føre til overflateavrenning.  

Figur 3-11 viser simulerte vannbalansekomponenter i mm/år for hvert år og 
gjennomsnittsverdier for transpirasjon, evaporasjon, drenering, overflateavrenning og 
interseptert vann (kakediagram) for Abrahamsvoll. Figur 3-12 og Figur 3-13 viser 
tilsvarende for Øyangen og Kvarstadseter. Tabell med verdier for de ulike årene, 
normaler og ekstremer for perioden er gitt i Vedlegg 3. 

 

 

Figur 3-11: Vannbalansekomponenter simulert for Abrahamsvoll. Kakediagrammet viser middelverdier 
for samme periode. 
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Figur 3-12: Vannbalansekomponenter simulert for Øyangen. Kakediagrammet viser middelverdier for 
samme periode. 
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Figur 3-13: Vannbalansekomponenter simulert for Kvarstadseter. Kakediagrammet viser middelverdier 
for samme periode. 

 

Med begrepet jordas lagerkapasitet for vann, menes den mengden nedbør eller 
smeltevann som må tilføres før det skjer noen grunnvannsfornyelse. Lagerkapasiteten er 
en viktig faktor ved vurdering av flom og tørkesituasjoner. Simulert lagret vann i den 
øver meteren av profilet og lagerkapasiteten over året i perioden 1981-2007, gitt som 
persentiler, er gitt i Figur 3-14, Figur 3-15og Figur 3-16 for henholdsvis Abrahamsvoll, 
Øyangen (Rør 1) og Kvarstadseter. 
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Figur 3-14: Persentilfordeling av simulert vannlager i den øvre meteren av jordprofilet (eg. 105 cm) 
(øverst) og lagerkapasitet (nederst) over året for Abrahamsvoll.  
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Figur 3-15: Persentilfordeling av simulert vannlager i den øvre meteren av jordprofilet (eg. 105 cm) 
(øverst) og lagerkapasitet (nederst) over året for Øyangen 
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Figur 3-16: Persentilfordeling av simulert vannlager i den øvre meteren av jordprofilet (eg. 105 cm) 
(øverst) og lagerkapasitet (nederst) over året for Kvarstadseter 
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4 Konklusjon 
Parametriseringen av COUP-modellene er foretatt i tilknytning til måleserier fra 
stasjonene Abrahamsvoll, Øyangen og Kvarstadseter som inngår i Nasjonalt 
overvåkningsnett for grunnvann og markvann (Colleuille og Stenseth, 2006). Rapporten 
viser simuleringer og målinger for perioden 1980-2007. 

De tre COUP-modellene er bygget opp på grunnlag av minimal informasjon. Spesielt 
vil dårlig kjennskap til jordprofilet og jordas fysiske egenskaper gi modellene en stor 
grad av usikkerhet. Måledataene som finnes er også av varierende kvalitet. 

Gode klimadata er avgjørende for en god tilpassing. Avstand og klimatiske forskjeller 
mellom målestasjon og klimastasjon øker forskjellene mellom simuleringer og 
målinger. Spesielt viktig er gode data for temperatur og nedbør. På døgnbasis kan 
nedbøren variere mye over korte avstander, spesielt i sommerhalvåret med 
bygeaktivitet. 

Da modellene er store og komplekse er det mange mulige parametersett som kan gi 
samme resultat, en må derfor være svært forsiktig med å trekke konklusjoner utover hva 
modellene er testet mot. Forholdet mellom de enkelte vannbalansekomponentene er 
usikker. 

Til tross for lite informasjon har det lyktes å oppnå relativt god sammenheng med 
observasjonene av grunnvannstand, snø og teleforhold på stasjonene. Modellene anses 
som tilfredsstillende til bruk for analyse av markvannsituasjon og tilsig. Modell-
simuleringer skal kunne foretas månedlig eller ved behov for å gi en oversikt over 
markvannstilstanden i områdene. Dette er antatt å gi en mer detaljert og realistisk 
informasjon om status av markvannsituasjonen enn informasjonen fra den distribuert 
HBV modellen (Beldring et al., 2005; Colleuille et al., 2006). Ved å arbeide frem 
parametersett for flere representative områder i Norge, vil NVE få et bedre grunnlag for 
å analysere og følge opp ekstreme hydrologiske situasjoner i Norge. 
Modellsimuleringene gir viktig informasjon om normaltilstand og ekstremverdier for 
blant annet snø og teleforhold, grunnvannsnivå, markvann, jordas lagerkapasitet og 
vannbalansekomponenter. 
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Vedlegg 1 
Profilbeskrivelse Øyangen – rør 2 

Dato: 25/7-2007 

Generelt: Grunnvannsrøret står ved veien. Det er svært svak helling ned mot vannet.  

Vegetasjon: Ved røret er det ikke vegetasjon. Rett bak er det gress og lyng. Ca. 20 meter 
nordøst for røret myr. Videre nedover mot vannet er det delvis myr, økende grad av myr 
nærmere vannet. Lyng og småkjerr. På myrene og ned mot vannet mer gress.  

Mye stor stein på overflaten. 
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Profil 1: 

15 meter sørøst for gr.v.rør. Vegetasjon gress og lav lyng. Rotdybde ca 40 cm. 
Jordprøver tatt ut for O, B, C1 og for 45, 60 og 100 cm (C2). 

0-5 cm: O-sjikt, tykkelse 2-8 cm. Mørkt organisk sjikt med mye røtter. 
Sjiktgrense tydelig, bølgete. 

5-25 cm:  B-sjikt, tykkelse 7-30 cm. Rød, sand og grus med masse stein. En del 
røtter. Sjiktgrense gradvis. 

25-35 cm: C1: (tykkelse 2-15 cm) Sortert, svakt gulaktig, finsand (?) med rødere 
og blåere områder (fargeflekker) Lite stein. Noe røtter. Sjiktgrense 
tydelig. (Sjikt med varierende tykkelse som ikke var å finne i alle 
profiler, kan karakteriseres som store linser.) 

35 – 110 + : C2: Blålig, godt sortert siltig finmateriale. Få stein, store. Noen få linser 
med gulaktig sand (2-5 cm lange). Vannmettet ved ca 105 cm. 
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Profil 2: 

12 meter nordøst for grunnvannsrøret, mot myra. Vegetasjon gress og lyng. 

Jordprøver for tekstur er tatt ut for O og B, (lavere sjikt vanskelig pga. vannmettet). 

0-25 cm: O-sjikt. Tykt svart, godt omdannet organisk sjikt. Mye røtter. Mye stein. 

25-50 cm: B-sjikt. Sterkt rødlig sand med mye stein. Noe røtter. 

50-80 +: C-sjikt. Blålig finmateriale. Noen store steiner. Nesten ingen mindre 
steiner på dette dypet. Vannmettet på ca 55 cm. 
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Vedlegg 2 
2.1 Sjiktinndeling i profilene benyttet i modellene for 
Abrahamsvollen, Øyanger og Kvarstadseter 

  Abrahamsvoll Øyangen Kvarstadseter 

Sjikt 
nr. 

Øvre 
grense 

(m) 

Nedre 
grense 

(m) 

Øvre 
grense 

(m) 

Nedre 
grense 

(m) 

Øvre 
grense 

(m) 

Nedre 
grense 

(m) 

1 0 0.1 0 0.35 0 0.35 

2 0.1 3.5 0.35 10 0.35 10 

3 3.5 10         

 

2.2 Modellagene benyttet i COUP-modellene for Abrahamsvoll, 
Øyanger og Kvarstadseter 

Sjiktnr. Tykkelse (m) 
Øvre grense 

(m) Nedre grense (m) 

1 0.075 0 0.075 

2 0.15 0.075 0.225 

3 0.15 0.225 0.375 

4 0.15 0.375 0.525 

5 0.15 0.525 0.675 

6 0.15 0.675 0.825 

7 0.225 0.825 1.05 

8 0.3 1.05 1.35 

9 0.3 1.35 1.65 

10 0.3 1.65 1.95 

11 0.5 1.95 2.45 

12 2.5 2.45 4.95 

13 5 4.95 9.95 

 

 



 48 

2.3 Vannretensjon 
 
Brooks-Corey parametere for vannretensjonskurver for de tre 
modellene Abrahamsvoll. Øyangen og Kvarstadseter 
 
 

  
Sjikt 
nr. Abrahamsvoll Øyangen Kvarstadseter Enhet 

1 0 0 0 m 

2 0.1 0.35 0.35 m Upper Depth 

3 3.5  -   -  m 

1 0.1 0.35 0.35 m 

2 3.5 10 10 m Lower Depth 

3 10  -   -  m 

1 0.123842 0.100632 0.16077 - 

2 0.103145 0.100632 0.16077 - Lambda 

3 0.103145  -   -  - 

1 7.31054 5.82745 9.65464 cm 

2 5.84241 5.82745 9.65464 cm Air Entry 

3 5.84241  -   -  cm 

1 52.4 35 35 vol % 

2 34.75 35 35 vol % Saturation 

3 34.75  -   -  vol % 

1 3.395 6.365 6.365 vol % 

2 3.6875 6.5 6.365 vol % Wilting Point 

3 3.6875  -   -  vol % 

1 0.241584 0.19802 0.148515 vol % 

2 0.172277 0.19802 0.148515 vol % Residual Water 

3 0.172277  -   -  vol % 

1 4 4 4 vol % 

2 4 4 4 vol % Macro Pore 

3 4  -   -  vol % 

1 4000 4000 4000 cm 

2 4000 4000 4000 cm Upper Boundary 

3 4000  -   -  cm 
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Vannretensjonskurver for sjiktene i modellen for Abrahamsvoll. 
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Vannretensjonskurve benyttet i modellen for Øyangen 
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Vannretensjonskurve benyttet i modellen for Kvarstadseter 
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2.4 Vannledningsevne 

Vannledningsevne for sjiktene i modellen for Abrahamsvoll.  
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Sjikt 1: Mettet vannledningsevne 1000 mm/dag 
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Sjikt 2: Mettet vannladningsevne 30 mm/dag 
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Sjikt 3: Mettet vannledningsevne 15 mm/dag 
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Vannledningsevne for sjiktene i modellen for Øyangen.  
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Sjikt 1: Mettet vannledningsevne 500 mm/dag 
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Sjikt 2: Mettet vannledningsevne 145 mm/dag 



 53 

Vannledningsevne for sjiktene i modellen for Kvarstadseter 

Unsaturated Conductivity Function
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Sjikt 1: Mettet vannledningsevne 70 mm/dag 
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Sjikt 2: Mettet vannledningsevne 300 mm/dag 
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2.5 Plantevekst 

Plantevekstparametere benyttet for Abrahamsvoll 

Døgnnummer Dato Bladarealindeks Bestandshøyde Rotlengde 

140 20.mai 0.5 0.05 -0.1 

188 07.jul 3 0.2 -0.2 

212 31.jul 3 0.2 -0.3 

243 31.aug 3 0.2 -0.4 

263 20.sep 0.5 0.05 -0.1 

 

Plantevekstparametere benyttet for Øyangen 

Døgnnummer Dato Bladarealindeks Bestandshøyde Rotlengde 

155 04.jun 0.2 0.05 -0.1 

170 19.jun 4 0.1 -0.3 

232 20.aug 4 0.1 -0.3 

270 27.sep 1 0.1 -0.3 

273 30.sep 0.2 0.05 -0.1 

 

Plantevekstparametere benyttet for Kvarstadseter 

Døgnnummer Dato Bladarealindeks Bestandshøyde Rotlengde 

140 20.mai 1 1.5 -0.4 

188 07.jul 5 2 -1 

212 31.jul 5 2 -1 

243 31.aug 5 2 -1 

263 20.sep 1 1.5 -0.4 
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2.6 Parameterverdier og løsningsmetoder i COUP 

Parameterverdier og løsningsmetoder endret fra 
standardinnstilling i COUP for modellen Abrahamsvollen 

  
Bryter 

Løsning, modell 
Abrahamsvoll 

SnowPack NewSnowDensity Exponential f(air temp) 

Interception PrecInterception on 

Displacement f(canopy) 

RSMethod Lohammar Eq Potential Transpiration 

Roughness f(canopy) 

CommonRefHeight No 

HumRelInput Read from PG-file 

PrecInput Read from PG-file 

RadGlobInput Estimated 

TempAirCycle Annual 

TempAirInput Read from PG-file 

Meteorological Data 

VapourAirInput As relative humidity 

TimeResolution Daily mean values 
Hidden 

TypeOfDrivingFile Standard driving file 

Convection flow Not accounted for 
Soil heat flows 

Lower Boundary Constant heat flow 

Evaporation Radiation input style 

GroundWaterFlow on 

PlantType Explicit single big leaf 

SnowPack on 

Model Structure 

WaterEq on 

Soil Hydraulic Matric Conductivity Same as Total Conductivity 

Technical PressureHeadSign Positive 

FrostInteract No 

Infiltration Low+High FlowD Soil frost 

LoadPotential Off 

Evaporation Method PM-eq, Rs(1Par) 
Soil evaporation 

Surface Temperature f(PM-equation) 

Drainage and deep 
percolation PhysicalDrainEq Linear Model 

Soil water flows Crack Bypass Flow 
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  Parameter 
Verdi, modell 
Abrahamsvoll Enhet 

DensityCoefWater 50 Kg/m3 
SnowPack 

DensityOfNewSnow 130 Kg/m3 

Interception DirectThroughfall 0.4 - 

AltMetStation 628 m 

AltSimPosition 750 m Meteorological Data 

ReferenceHeightWind 10 m 

Surface water SurfCoef 0.08 - 

Radiation properties Latitude 62.7 - 

DrainLevel -6.5 m Drainage and deep 
percolation DrainSpacing 200 m 

AScaleSorption 0.01 - 
Soil water flows 

InitialGroundWater -0.5 m 
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Parameterverdier og løsningsmetoder endret fra 
standardinnstilling i COUP for modellen Øyangen 

  
Bryter 

Løsning, modell 
Øyangen 

NewSnowDensity Exponential f(air temp) 

SnowSurfTemperature f(E-balance Solution) SnowPack 

StabilityCorrection f(Richardson Number) 

PrecInterception on 
Interception 

SnowInterception on 

Displacement f(canopy) 

RSMethod Lohammar Eq Potential Transpiration 

Roughness f(canopy) 

CommonRefHeight No 

HumRelInput Read from PG-file 

PrecInput Read from PG-file 

RadGlobInput Estimated 

TempAirCycle Annual 

TempAirInput Read from PG-file 

Meteorological Data 

VapourAirInput As relative humidity 

TimeResolution Daily mean values 
Hidden 

TypeOfDrivingFile Standard driving file 

Soil heat flows Convection flow Not accounted for 

Evaporation Radiation input style 

GroundWaterFlow on 

PlantType Explicit single big leaf 

SnowPack on 

Model Structure 

WaterEq on 

Technical PressureHeadSign Positive 

FrostSwelling Off 

Infiltration No reduction Soil frost 

LoadPotential Off 

Evaporation Method PM-eq, Rs(3Par) 
Soil evaporation 

Surface Temperature f(PM-equation) 

Drainage and deep percolation PhysicalDrainEq Linear Model 

Soil water flows Crack Bypass Flow 
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  Parameter 
Verdi, modell 

Øyangen Enhet 

DensityCoefMass 0.38 1/m 

DensityCoefWater 50 Kg/m3 

DensityOfNewSnow 155 Kg/m3 

MeltCoefAirTemp 1.6 Kg/Cm2day 

SnowPack 

WaterRetention 0.09 - 

Interception DirectThroughfall 0.5 - 

AltMetStation 890 m 

AltSimPosition 1050 m 

PrecA0Corr 1.2 - 

PrecA1Corr 0.1 - 

Meteorological Data 

ReferenceHeightWind 10 m 

Surface water SurfCoef 0.1 - 

Soil frost HighFlowDampC 8 vol % 

Radiation properties Latitude 61.5 - 

Drainage and deep 
percolation DrainLevel  -5.7 m 

Drainage and deep 
percolation DrainLevel – Rør2* -13 m 

Drainage and deep 
percolation DrainSpacing  450 m 

Drainage and deep 
percolation DrainSpacing – Rør2* 900 m 

Soil water flows AScaleSorption 0.001 - 

* Endret parametersett for drenering i modellen for Øyangen Rør 2. I tillegg er 
mettet hydraulisk ledningsevne i lag 2 senket fra 145 til 40 mm/dag. 
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Parameterverdier og løsningsmetoder endret fra 
standardinnstilling i COUP for modellen Kvarstadseter 

  
Bryter 

Løsning, modell 
Kvarstadseter 

SnowPack 
NewSnowDensity 

Exponential f(air 
temp) 

PrecInterception on 
Interception 

SnowInterception on 

Displacement f(canopy) 

RSMethod Lohammar Eq Potential Transpiration 

Roughness f(canopy) 

CommonRefHeight No 

HumRelInput Read from PG-file 

PrecInput Read from PG-file 

TempAirCycle Annual 

TempAirInput Read from PG-file 

Meteorological Data 

VapourAirInput As relative humidity 

TimeResolution Daily mean values 
Hidden 

TypeOfDrivingFile Standard driving file 

Soil heat flows Convection flow Not accounted for 

Evaporation Radiation input style 

GroundWaterFlow on 

PlantType Explicit single big leaf 

SnowPack on 

Model Structure 

WaterEq on 

Technical PressureHeadSign Positive 

FrostSwelling Off 

Infiltration Low+High FlowD Soil frost 

LoadPotential Off 

Evaporation Method PM-eq, Rs(3Par) 
Soil evaporation 

Surface Temperature f(PM-equation) 

Drainage and deep percolation PhysicalDrainEq Linear Model 

Soil water flows Crack Bypass Flow 

 

  Parameter 
Verdi modell 

Kvarstadseter Enhet 

OnlyRainPrecTemp 1.5 C 
SnowPack 

WaterRetention 0.02 - 

Interception DirectThroughfall 0.5 - 

PrecA0Corr 1 - 
Meteorological Data 

PrecA1Corr 0 - 

Surface water SurfCoef 0.1 - 

Radiation properties Latitude 61.2 - 

DrainLevel -3.4 m Drainage and deep 
percolation DrainSpacing 150 m 

Soil water flows AScaleSorption 0.001 - 
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Vedlegg 3 
Vannbalansekomponenter, årsverdier, Abrahamsvoll 

  Nedbør 
Evapo-

transpiration Transpiration Evaporation Interception 
Total 

avrenning Drenering Overflateavr. 

1981 763 187 76 76 34 643 554 89 

1982 568 166 74 66 26 480 459 21 

1983 921 196 85 78 34 569 556 13 

1984 768 199 92 72 35 642 617 25 

1985 852 182 77 63 42 611 590 21 

1986 706 187 79 72 36 584 563 21 

1987 972 179 59 82 38 738 641 96 

1988 951 201 92 79 30 650 595 55 

1989 842 177 64 80 33 770 625 145 

1990 768 215 95 85 35 622 568 54 

1991 722 188 83 70 34 519 519 0 

1992 814 180 83 67 30 622 547 75 

1993 832 165 58 67 40 710 648 63 

1994 673 188 82 76 30 478 471 7 

1995 733 155 74 51 30 590 480 110 

1996 631 173 86 55 32 467 467 0 

1997 658 162 81 56 24 496 489 8 

1998 694 182 84 66 32 504 503 1 

1999 737 214 100 81 33 508 508 0 

2000 715 207 87 83 37 576 528 48 

2001 887 183 78 66 39 502 502 0 

2002 584 195 91 73 31 589 519 70 

2003 758 177 74 70 34 448 448 0 

2004 831 219 95 90 34 570 553 18 

2005 753 189 83 76 31 634 522 112 

2006 727 189 87 72 30 569 531 38 

Snitt 764 187 82 72 33 580 539 42 

Minst 568 155 58 51 24 448 448 0 

Størst 972 219 100 90 42 770 648 145 
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Vannbalansekomponenter, årsverdier, Øyanger 

  Nedbør 
Evapo-

transpiration Transpiration Evaporation Interception 
Total 

avrenning Drenering 
Overflate-

avr. 

1981 641 112 51 18 31 505 505 0 

1982 608 122 47 20 23 501 501 0 

1983 619 110 63 23 23 587 587 0 

1984 870 103 49 26 30 632 632 0 

1985 725 135 62 22 46 712 712 0 

1986 732 116 50 27 34 567 567 0 

1987 870 132 56 19 38 650 650 0 

1988 744 122 59 23 35 707 707 0 

1989 638 97 53 20 21 535 535 0 

1990 540 100 47 18 30 549 549 0 

1991 542 114 47 20 24 428 428 0 

1992 629 96 42 19 27 486 486 0 

1993 785 88 42 14 27 642 642 0 

1994 736 109 49 18 25 619 619 0 

1995 550 124 75 16 18 598 598 0 

1996 701 126 52 19 20 490 490 0 

1997 662 117 49 11 20 529 529 0 

1998 799 103 48 18 33 600 600 0 

1999 572 88 49 16 16 591 591 0 

2000 679 68 42 20 17 421 421 0 

2001 596 106 52 14 28 642 642 0 

2002 602 94 49 28 19 560 560 0 

2003 679 71 43 16 20 577 577 0 

2004 672 87 46 20 30 595 595 0 

2005 653 98 48 15 29 545 545 0 

2006 715 82 42 25 21 508 508 0 

Snitt 675 105 50 19 26 568 568 0 

Minst 540 68 42 11 16 421 421 0 

Størst 870 135 75 28 46 712 712 0 
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Vannbalansekomponenter, årsverdier, Kvarstadseter 

  Nedbør 
Evapo-

transpiration Transpiration Evaporation Interception 
Total 

avrenning Drenering 
Overflate-

avr. 

1981 944 236 172 9 55 707 707 0 

1982 1039 248 176 21 51 792 792 0 

1983 826 237 162 22 52 780 779 2 

1984 1205 233 163 10 59 744 744 0 

1985 1045 244 158 18 68 929 925 4 

1986 1031 246 172 10 64 681 681 0 

1987 1182 237 167 7 63 1013 1013 0 

1988 1231 278 186 22 70 1053 1033 20 

1989 955 252 178 5 69 721 721 0 

1990 1151 260 188 5 68 782 782 0 

1991 768 217 160 3 54 604 604 0 

1992 996 244 164 7 72 628 628 0 

1993 952 263 178 18 67 714 714 0 

1994 892 232 172 18 41 718 718 0 

1995 981 248 177 18 52 860 802 58 

1996 873 209 148 5 57 577 577 0 

1997 973 213 158 4 52 694 694 0 

1998 1097 256 161 25 71 919 908 10 

1999 1253 252 185 11 56 965 965 0 

2000 1572 248 174 9 66 1098 1098 0 

2001 1018 234 162 21 51 997 989 9 

2002 970 250 182 12 56 737 737 0 

2003 996 230 173 4 52 774 774 0 

2004 1099 234 172 7 55 887 887 0 

2005 670 209 148 8 53 512 510 2 

2006 904 196 139 3 53 611 611 0 

Snitt 1024 239 168 12 59 788 784 4 

Minst 670 196 139 3 41 512 510 0 

Størst 1572 278 188 25 72 1098 1098 58 
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