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Forord 
Prosjektet 'Kobling av hydrologiske og meteorologiske modeller' er et 

samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, DNMI og NVE. Prosjektet er finansiert av 

ENFO og Norsk Forskningsråd og er planlagt gjennomført i perioden 2000-2002. 

Hovedmålet for prosjektet er å forbedre hydrologiske og meteorologiske prognoser. 
Dette skal utprøves ved at den meteorologiske modellen HIRLAM oppdateres med 

data fra den hydrologiske modellen LANDPINE. Prosjektleder er Trond Rinde, 
SINTEF BM. 

Denne rapporten inngår som statusrapport for delprosjekt 3 av 6 delprosjekter som 

har vært gjennomført i år 2000. Delprosjekt 1 og 2 er gjennomført av SINTEF BM. 

Delprosjekt 4 er gjennomført av DNMI. Delprosjekt 3, 5 og 6 er gjennomført av 
NVE. Prosjektmedarbeidere på NVE har vært Thomas Skaugen, Liss M. Andreassen, 
Elin Langsholt og Hans-Christian Udnæs. 

I NVE' s delprosjekter er det benyttet HIRLAM-data fra DNMI. Trond Rinde har vært 
behjelpelig med tilrettelegging av disse dataene. 

Oslo, januar 2001 

~~~/'/'T' 
Kjell Repp ., 

avdelings irektør 
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Sammendrag 
I hydrologisk simulering er det ofte et problem at man mangler representative 

observasjoner av nedbør og temperatur. Den meteorologiske prognosemodellen, 

HIRLAM, gir imidlertid landsdekkende prognoser. I dette arbeidet er det forsøkt å 
finne ut hvorvidt disse prognosene kan erstatte observasjoner. 

Prognoser for temperatur og nedbør fra HIRLAM-modellen er lagret fra juni 1999 og 

fram til og med august 2000. Fra disse prognosene er det generert døgnverdier til bruk 

i simuleringer med to hydrologiske modeller, HBV og Landpine. 3 nedbørfelt er 

undersøkt; Nautsundvatn, Teita Bru og Sjodalsvatn. Modellene er kalibrert mot 

observasjoner i perioden 1.9.94- I .9.99 fra de mest nærliggende av DNMI's 

synopstasjoner. Simuleringer er deretter gjennomført for perioden 1.9.99-30.8.2000 

ved bruk av både observasjoner og prognoser for temperatur og nedbør som 

inngangvariable. For HBV -modellens del er simuleringene med prognoser gjort med 

og uten bruk av prognosert temperaturgradient som inngangsvariabel. Simuleringer 

med Landpine er gjort både med aggregert og distribuert nedbør og temperatur som 

inngangsvariable. 

For Nautsundvatn er det utført en omfattende kalibrering av HB V-modellen som viser 

at flere ulike parametersett gir omtrent like gode simuleringer ved bruk av 

observasjoner som inngangsdata. De samme parametersettene gir langt større 

variasjon i simuleringskvaliteten ved bruk av prognoser som inngangsdata. Dette 

viser at det er et behov for kalibrering eller verifisering med meteorologiske 
prognosedata ved hydrologisk prognosering. 

Resultatet av simuleringene viser at direkte bruk av prognoser gir like gode 

simuleringer som bruk av observasjoner for ett av feltene, Nautsundvatn. For de 

øvrige feltene, som er mer høytliggende, er prognosert nedbør for høy og prognosert 

temperatur for lav til å gi gode simuleringer. Ved en kontinuerlig fast korreksjon av 

prognosene, er det imidlertid mulig å simulere vannføringen like godt som ved bruk 

av observasjoner. Det er ikke vesentlige forskjeller mellom simuleringer av 

vannføring fra Landpine og HBV -modellen. Bruk av distribuerte inngangsdata i 

Landpine og temperaturgradient som inngangsvariabel HBV -modellen, ser ikke ut til 

å forbedre simuleringene så lenge kalibreringen ikke er gjort ved bruk av slike 

inngangsdata. 

Kalibrering av modeller ved bruk av prognosedata er ikke gjort foreløpig. Dette vil bli 

gjort i fortsettelsen av prosjektet når en lenger periode med HIRLAM-data foreligger. 

Resultatet vil gi en sterkere indikasjon på hvor og hvorvidt meteorologiske prognoser 

kan erstatte observasjoner i hydrologiske simuleringer. 
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1 Innledning 
For å prognosere vannføring, er man avhengig av meteorologiske prognoser og en 

hydrologisk modell. Den hydrologiske modellen er som regel kalibrert ved bruk av 

vannføringsdata og meteorologiske punktobservasjoner av nedbør og temperatur. Den 

romlige fordelingen av nedbør og temperatur fastsettes som oftest ved kalibrering, da 
man sjelden har tilgang på observasjonsdata som beskriver denne fordelingen. 

Den romlige nedbør og temperaturfordelingen beskrives derimot i meteorologiske 

modeller. Målet med dette arbeidet har blant annet vært å finne ut om man kan 

nyttegjøre seg denne informasjonen med dagens hydrologiske modeller. Det har også 
vært et mål å finne ut om meteorologiske prognoser for temperatur og nedbør kan 

erstatte observasjoner i hydrologiske simuleringer for områder med lite representative 

observasjoner. To ulike hydrologiske modeller er benyttet, HBV (Sælthun, 1995) og 

Landpine (Rinde, 2000). Landpine bygger på HBV-modellen, men den er i tillegg 

laget for å kunne benytte fordelte inngangsvariable. 

Denne rapporten beskriver arbeidet som er gjort i delprosjekt 3 i prosjektet 'Kobling 

av hydrologiske og meteorologiske modeller' og bygger i stor grad på forprosjektet 

av samme navn (Rinde et al., 2000). I forprosjektet ble ett nedbørfelt studert og dette 

ga lovende resultater i forhold til de målene som var satt opp for dette delprosjektet. 

Hovedpunktene i arbeidet har vært: 

l . Generering av døgnlige nedbør- og temperaturprognoser for aktuelt område utfra 

prognoser fra den meteorologiske modellen HIRLAM. 

2. Tilrettelegging av data og oppsett av parametre for hydrologisk simulering for 3 

nedbørfelt med både HBV - og Landpinemodellen. 

3. Kalibrering av modellene og simuleringer med både observasjons- og 

prognosedata. 

4. Sammenligninger og vurderinger av simuleringer ved bruk av meteorologiske 

prognoser og observasjoner. 
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2 Grunnlagsdata 

2.1 Meteorologiske data 
Til kalibrering av de hydrologiske modellene er det benyttet beregnede døgnverdier 

fra Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI) basert på observasjoner fra 

stasjonene som er vist i figur l. Døgnnedbøren for døgn(N) er beregnet som 

akkumulert nedbør fra kl 07 i døgn(N-l) til kl 07 i dØgn(N) (norsk normaltid) mens 

døgnrniddel temperaturen er beregnet mellom kl 19 i døgn(N-l) og kl 19 i døgn(N). 

For å harmonisere nedbør- og temperaturdøgnet, er det også beregnet 

middeltemperatur mellom kl 07 og 07 som middelverdien av to andre tilgjengelige 

observasjoner fra DNMI, TMAX og TMIN. TMAX er her maksimum temperatur 

mellom kl 07 og 19 i døgn(N-l). TMIN er minimum temperatur mellom kl 19 i 

døgn(N-l) og kl 07 i døgn(N). 

De aktuelle stasjonene er valgt fordi dette er såkalte synoptiske stasjoner hvor data 

overføres i sanntid og følgelig kan brukes i operasjonell virksomhet. Stasjonene er 

beskrevet i tabell 1. 

Tabell 1. Meteorologiske stasjoner. I kolonnen 'progn. nedbør' er akkumulert nedbør 

fra HIRLAM beregnet for tilbørende nedbørfelt i figur 1 (angitt i parentes). 

DNMI's Navn Moh. MiddeItemp. Obs. årsnedbør (mm) Progn.nedbør 

stasj.nr. 1961-90 
1961-90 1.9.99-30.8.00 1.9.99-30.8.00 

52860 Takle 38 6.8°e 3179 3911 3354 (Nauts.) 

57420 Førde - Tefre 64 5.4 °e 2330 2762 5090 (Teita B.) 

13670 Skåbu - Storslåen 890 0.5 De 540 351 2801 (Sjodals.) 

Meteorologiske prognoser, fra prognosemodellen HIRLAM (beskrevet i Rinde et al., 

2000), har vært lagret for angitt område (figur l) siden juni 1999. HIRLAM gir 

prognoser for ruter på ca Il * Il km. Hver rute er tilordnet en høyde, HIRLAM

høyden, fra en grov topografisk modell. DNMI har interpolert prognoseverdiene og 

HIRLAM-høydene ved bilineær interpolasjon til en oppløsning på 1 *1 km. 

Døgnverdier for nedbør- og temperaturprognoser er deretter generert for de aktuelle 

nedbørfeltene. Nedbørprognosen for ett døgn er beregnet som summen av prognosene 

fra kl O og kl 12 dette døgnet for de nærmeste 12 timer. Prognosen for døgnrniddel 

temperatur er beregnet som middelverdien av prognosene fra kl O og kl 12 for 

henholdsvis 3, 6, 9 og 12-timer framover. 
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2.2 Hydrologiske data 
De benyttede vannføringsstasjonene og deres nedbørfelt er vist i figur 1. Noen 

feltkarakteristika er gitt i tabell 2. Vannføringsstasjonene er valgt utfra en antagelse 

om at HIRLAM-prognosene kan gi mer representative verdier enn observasjonene på 

de nærmeste synop-stasjonene. Dette gjelder spesielt Teita bru og Sjodalsvatn der det 

meste av nedbørfeltet er høytliggende områder i forhold til nærmeste synop-stasjon. 

"'O 

HIRLAMUTSNITT MED NEDBØRFELT 

OG STASJONER 

• Synoptisk stasjon 

, Vannføringsstasjon 

Figur 1. Stasjoner og område med IDRLAM-prognoser (rødt rektangel). 

Vannføringsdataene som er benyttet i kalibreringene er døgnmidler basert på 

times verdier. Døgnverdier er beregnet både for døgnet fra kl O til 24 og for døgnet fra 

kl 07 til 07 for at nedbør- og vannføringsdøgn skulle være likt både ved simuleringer 

med observert nedbør og ved prognosert nedbør. 
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Tabell 2. Feltkarakteristika for de benyttede stasjonene. 

NVE-nr NAVN Areal Max. Min. median Middelvf. mm/år Bre Sjø 

km' Høyde høyde høyde % % 

moh. moh. moh. 
1970-99 1.9.99 -

30.8.00 

2.13 Sjodalsvatn 474 2370 940 1469 1244 1389 9.3 8.5 

82.4 Nautsundvatn 220 920 47 449 2638 3141 0.0 7.9 

87.3 Teita Bru 218 1850 130 1050 2647 3429 20.0 0.9 

3 Modelleringsverktøy 

3.1 HBV - modellen 
Hydrologiska Byråns Vattenbalans modell, HBV (Bergstrøm, 1992), er den klart mest 

benyttede modellen innen hydrologi i Norden i dag. Den finnes i mange versjoner, 
men hovedprinsippene er de samme. Den versjonen som brukes ved NVE' s 

flomvarslingstjeneste, HBV-Nordic (Sælthun, 1995) er benyttet i dette arbeidet. 
Modellen krever kun nedbør og temperatur som inngangsvariable. Utgangsvariabel er 

vannføring som kalibreres mot observert vannføring. 

Modellen kan grovt sett deles inn i 2 deler, en over og en under landoverflaten. Over 
landoverflaten beskrives nedbørfeltet som et antall soner, vanligvis 10, der hver sone 

representerer ett høydeintervall. Hvorvidt det foregår snøakkumulering eller smelting 
i hver enkelt sone, bestemmes utfra beregnet temperatur. Denne er basert på 

observasjoner og en temperaturgradient, som kun kan anta en av to verdier avhengig 

av om det er nedbør eller ikke. Temperaturgradient og nedbørgradient kalibreres 

dersom man ikke har data som beskriver disse. En videreutvikling av modellen er 

gjort av Elin Langsholt ved NVE i dette prosjektet slik at det er mulig å kjøre 

modellen med temperaturgradient som inngangsvariabel. 

Under landoverflaten beskrives prosessene som en enhet uavhengig av antall soner 

over overflaten. Avrenning simuleres som en funksjon av beregnet grunnvannsnivå 
og eventuell overflateavrenning. Parametre som beskriver grunn- og 
markvannsmagasinets egenskaper fastsettes ved kalibrering. 

3.2 Landpine - modellen 
Landpine-modellen (Rinde, 2000) er utviklet for å studere endringer i avrenning som 

funksjon av endringer i arealbruk. Modellen simulerer, i likhet med HBV -modellen, 
vannføring som funksjon av observert nedbør og temperatur. Modellen bygger på de 

samme prinsippene som HB V-modellen, men den er mer avansert i forhold til 
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beskrivelsen av prosessene knyttet til vegetasjon. Over landoverflaten (iberegnet 

rotsonen) er modellen fulldistribuert. Det vil si at nedbørfeltet beskrives ved 

areal elementer (ruter) med ulike egenskaper. Hver enkelt rute inneholder egenskaper 

for høyde, vegetasjon, snødekke, overflate og rotsone. Dette bør gjøre modellen bedre 

egnet enn HBV -modellen til bruk av distribuerte inngangsdata da fordelingen i 
inngangsdatene vil gjenspeile seg i fordelingen i modellen. Modellen har ingen 

brerutine. I simuleringene er det derfor lagt inn et kontinuerlig snømagasin i ruter 
med bre. 

Under rotsonen er modellen forholdsvis lik HB V-modellen da avrenningen fra de 
enkelte arealelementene aggregeres i en enhet der totalvarenning beregnes. 

4 Simuleringer 
Det er kalibrert både HBV- og Landpine-modeller for de 3 beskrevne vannførings

stasjonene. Kalibreringsperioden har vært 1.9.1994 - 1.9.1999 for alle stasjonene. 

Simuleringer er også gjort for perioden 1.9.1999 - 30.8.2000 både med observert 
nedbør og temperatur og med HIRLAM-data som inngangsdata. Disse simuleringene 

gir en indikasjon om hvorvidt prognosedata kan brukes framfor observasjoner. 

Korreksjon av observert nedbør inngår som en del av kalibreringen av modellene. 
Ved bruk av prognosedata er det utført simuleringer med og uten korreksjoner av 

temperatur og nedbør. Simuleringene med disse dataene er gjort med både aggregerte 

og distribuerte inngangsdata for å se på eventuelle forskjeller i vannførings

simuleringene. For HBV-modellens del har distribusjon av inngangsdata bestått i å 

benytte temperaturgradient som inngangsvariabel. 

For å si noe om hvor stor innvirkning valg av parametersett kan ha for simuleringer 

med prognosedata, er det kalibrert flere HBV -modeller for et av feltene, 

Nautsundvatn. For de øvrige modellene er det kun kalibrert ett 'optimalt' 
parametersett. Resultatet av de ulike simuleringene er beskrevet av målfunksjonen R2. 

Qt_obs er henholdsvis simulerte og observerte døgnvannføringer i kalibrerings

perioden. Qm_obs er middelverdien av observert vannføring i samme periode. Det 

relative avviket, Qdiff er gitt ved: Qdiff = (L Qt_sim - L Qt_obs)/ L Qt_obs 

4.1 HBV-simuleringer 
HBV-kalibreringene er gjort automatisk ved bruk av parameter optimaliserings
rutinen, PEST (Brebber et al., 1994). Kalibreringer er gjort både ved bruk av data for 

døgnet fra kl 07 til 07 og ved bruk av standard døgndata for nedbør, temperatur og 
vannføring som beskrevet i kapittel 2. Tidligere arbeid av Kolberg et al. (1999) 

beskriver erfaringer og resultater ved bruk av PEST. Dette arbeidet viser i likhet med 
Seibert (1997) at flere ulike parametersett kan gi like gode kalibreringer. 
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4.1.1 Nautsundvatn 

For Nautsundvatn ble det utført en omfattende kalibrering med 14 ulike parameter

sett som startverdier til PEST-kalibreringen. Dette resulterte i flere kalibreringer med 

omtrent like gode resultater, men med høyst ulike' optimale' parametersett. Resultatet 

for de mest sentrale parametrene i de ulike parametersettene er vist i kolonne 2 - Il i 

tabell 3. Kolonne 12 viser målfunksjonen R2. I kolonne 13 er akkumulert differanse 

mellom simulert og observert vannføring, Qdiff, angitt i prosent av akkumulert 

observert vannføring. Negative verdier tilsier lavere simulert enn observert 

akkumulert vannføring i perioden. Kolonne 14 i tabellen, vekediff, angir i hvor stor 
grad det er tatt hensyn til at differansen mellom summen av observert og simulert 

vannføring skal være nær O i kalibreringen. Ved vekt_diff lik null, er det ikke tatt 

hensyn til denne differansen i kalibreringen. Parametersett 1-7 ble kalibrert med data 

for døgnet fra kl 07 til kl 07. Parametersett 8-14 ble kalibrert med standard døgndata. 

For parametersett 7 og 14 har startverdiene i PEST-kalibreringen vært 

parameterverdier fra rimelig gode manuelle kalibreringer. For de øvrige 

parametersettene har startverdiene ligget i overkant eller underkant av de anbefalte 

variasjonsintervallene (Sælthun, 1995). Som det framgår av tabell 3, er de beste 

kalibreringene oppnådd med høyst ulike parameterverdier. Bruk av harmoniserte data 

for døgnet fra kl 07 til 07 gav jevnt over noe bedre kalibreringer enn bruk av standard 

døgndata. For å oppnå gode kalibreringer ser det ikke ut til at vektlegging av 

akkumulert differanse i kalibreringen har hatt betydning for resultatet i dette tilfellet. 

Valg av startverdier for parametrene ser ut til å være av større betydning. 

Tabell 3. Resultater fra ulike PEST -kalibreringer for Nautsundvatn for perioden 1.9.94 

- 1.9.99. Optimale parametersett for de viktigste HBV -modell parametrene. 

Par. Pkor Skor Tx Ts ex Tt- Tv- K2 Kl KLZ R' Qdiff 

sett grad grad 

\ 0.76 1.00 2.60 -0.28 3.2 -0.84 -0.5\ 0.80 0.16 0.048 0.76 -0.2 

2 0.57 2.00 0.\\ -OA7 2.0 -0.75 -0.70 0.89 0.\6 0.044 0.74 -\A 

3 0.59 1.03 2.82 3.00 6.5 -0.56 -0.30 1.26 0.27 0.084 0.76 -8.2 

4 0.82 1.00 2.64 -0.04 3.5 -0.88 -0.50 0.75 0.15 0.039 0.77 2.9 

5 0.60 1.38 0.11 0.24 3.5 -0.77 -0.70 0.90 0.18 0.031 0.76 2.7 

6 0.60 1.00 2.58 3.00 7.5 -0.64 -0.30 1.40 0.27 0.054 0.77 0.4 

7 0.69 1.3\ 0.69 0.90 3.\ -0.59 -0.56 0.83 0.\5 0.028 0.78 -0.2 

8 0.80 1.03 3.45 -0.46 3.6 -1.04 -0.50 1.76 0.29 0.057 0.76 -O.l 

9 0.6\ 2.00 0.\1 OA6 3A -0.93 -0.70 1.72 0.19 0.006 0.73 0.0 

10 0.62 1.10 3.09 2.61 7.1 -0.61 -0.33 1.80 0.61 0.100 0.69 -7.9 

11 0.80 1.00 3.25 -0.35 4.1 -1.03 -0.52 1A2 0.28 0.100 0.75 -8.9 

12 0.73 2.00 0.10 -1.50 1.3 -1.15 -0.70 1.36 0.26 0.002 0.70 -7.0 

13 0.60 1.22 3.13 2.72 6.7 -0.56 -0.30 1.71 0.59 0.100 0.69 -12.1 

14 0.61 1.50 1.16 0.42 4.7 -0.59 -0.61 1.65 0.19 0.008 0.74 -0.3 

I 1 
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For å sammenligne simuleringer ved bruk av observasjoner og prognoser, ble 

parametersett 1-7 i tabell 3 benyttet. Vannføring ble simulert ved bruk av både 

observerte og prognoserte verdier for nedbør og temperatur for perioden 1.9.1999-

30.8.2000. Det ble også simulert med bruk av døgnvariabel prognosert temperatur

gradient. Resultatet av simuleringene er vist i tabell 4. Det fremgår av tabell 4 at 

simuleringen med observert nedbør og temperatur for et år utenom kalibrerings

perioden gir variasjoner i R2 mellom 0.57 og 0.68. Tilsvarende verdier for simulering 

med prognosert nedbør og temperatur er -0.21 og 0.67. Følgelig kan bruk av 

prognosert nedbør og temperatur gi omtrent like gode simuleringer som bruk av 
observasjoner ved valg av riktig parametersett. Figur 2 og 3 framstiller resultatet av 

simuleringene med parametersett 6 og 7, som representerer henholdsvis laveste og 
høyeste R2 i simuleringene. 

Ved bruk av HIRLAM-prognosene ble akkumulert nedbør ca 4% høyere enn ved 

simulering med observasjoner. Midlere temperatur ble tilsvarende 0.5°e lavere. Det 

ble derfor gjort et forsøk med å korrigere for nedbør- og temperaturavviket mellom 

observasjoner og prognoser ved å endre parametrene for terskeltemperaturer ,Tx og 

Ts, samt nedbørkorreksjonen, Pkor, iparametersett 7. Tx og Ts ble senket med 0.5°e. 

Nedbøren ble redusert med 4%. Bruk av det korrigerte parametersettet, 7korr, 

resulterte i en økning i R2 fra henholdsvis 0.67 og 0.68 til 0.72 og 0.71 ved 
simuleringer uten og med temperaturgradient som inngangsvariabel (se tabell 4). 

Tabell 4 . Simuleringer for Nautsundvatn 1.9.1999 - 30.8.2000 ved bruk av observert og 

prognosert nedbør (P) og temperatur (T) samt prognosert temperaturgradient. Snø A 

representerer akkumulert snø magasin som prosent av akkumulert observert vannføring. 

Par. R2 Observert P+ T Prognosert P+ T Progn. P+ T +temp.grad 

Sett 94-99 R' Qdiff SnøA R2 Qdiff SnøA R2 Qdiff SnøA 

l 0.76 0.68 2.3 0.3 0.55 6.1 0.6 0.52 6.3 0.5 

2 0.74 0.57 -0.9 1.5 0.60 4.6 2.1 0.58 5.5 1.1 

3 0.76 0.65 -7.3 0.0 -0.20 -4.1 0.5 -0.07 6.2 0.9 

4 0.77 0.68 6.0 0.2 0.52 6.1 0.4 0.51 6.3 0.4 

5 0.76 0.61 4.8 0.5 0.65 6.0 0.6 0.64 6.4 0.2 

6 0.77 0.57 2.3 O -0.20 6.0 0.3 0.00 6.0 0.5 

7 0.78 0.68 3.1 0.2 0.67 6.1 0.4 0.68 6.5 0.8 

7korr *** *** *** *** 0.72 2.6 0.3 0.71 2.6 0.3 

Figur 2 viser at simuleringene med parametersett 6 og 7 følger det samme variasjons

mønsteret når det benyttes observerte nedbør- og temperaturdata. De fleste 

variasjonene i observert vannføring beskrives også av simuleringene. Figur 3 viser at 

bruk av parametersett 7 gir en rimelig god simulering når prognoserte HIRLAM-data 

benyttes. Bruk av parametersett 6 gir derimot en dårlig simulering. Simuleringene 

12 



med bruk av variabel temperatur-gradient, basert på HIRLAM-prognosene, ga ingen 

vesentlige endringer i R2-verdiene (tabell 4). 
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Figur 2. Simuleringer for Nautsundvatn 1.9.1999 - 30.8.2000 ved bruk av parametersett 

6 og 7 og observert nedbør og temperatur. 
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Figur 3. Simuleringer for Nautsundvatn 1.9.1999 - 30.8.2000 ved bruk av parametersett 

6 og 7 og prognosert nedbør og temperatur. 

4.1.2 Teita Bru 

Parametersettene fra HBV -kalibreringene er vist i tabell 5. Parameters ett 1 ble 

kalibrert med data for døgnet fra kl 07 til kl 07. Parameters ett 2 ble kalibrert med 

standard døgndata. Startverdiene i PEST -kalibreringen var parameterverdier fra 

rimelig gode manuelle kalibreringer. Resultatene i tabell 5 viser at det ble oppnådd en 

langt bedre kalibrering ved bruk av data for døgnet fra kl 07 til kl 07 enn ved bruk av 
standard døgndata. 

13 



Tabell 5. Resultater fra ulike PEST -kalibreringer for Teita Bru for perioden 1.9.94 -

1.9.99. Optimale parametersett for de viktigste HBV -modell parametrene. 

Par. Pkor Skor Tx Ts ex Tt- Tv- K2 Kl KLZ R' Akk. Vekt 

sett grad grad diff - diff 

I l.l5 2.03 1.03 0.00 2.7 -0.55 -0.52 0.76 0.23 0.006 0.78 0.5% 0.5 

2 1.06 1.47 0.90 -0.21 3.1 -0.58 -0.51 0.81 0.45 0.009 0.66 -0.6% 0.5 

Vannføring ble simulert ved bruk av parametersett 1 med både observerte og 

prognoserte verdier for nedbør og temperatur for perioden 1.9.1999- 30.8.2000. Det 

ble også simulert med bruk av variabel prognosert temperaturgradient. Resultatet av 
simuleringene (tabell 6) viser at direkte bruk av HIRLAM-prognoser gir en lav R2_ 

verdi og et urimelig stort akkumulert snømagasin. Ved bruk prognosene ble 
akkumulert nedbør ca 25% høyere enn ved simulering med observasjoner. Midlere 
temperatur ble tilsvarende 3.30C lavere. Tx, Ts og Pkor ble korrigert i forhold til dette 

i det korrigerte parametersettet, lkorr. Dette resulterte i en økning i R2 fra 
henholdsvis 0.27 og 0.15 til 0.68 og 0.65 ved simuleringer uten og med temperatur

gradient som inngangsvariabel (se tabell 6). Det urimelig store akkumulerte 
snømagasinet ble også sterkt redusert ved denne korreksjonen. 

Tabell 6. Simuleringer for Teita bru 1.9.1999 - 30.8.2000 ved bruk av observert og 

prognosert nedbør (P) og temperatur (T) samt prognosert temperaturgradient. SnøA 

representerer akkumulert snømagasin som prosent av akkumulert observert vannføring. 

Par. R' Observert P+ T Prognosert P+ T Prognosert P+ T +temp.grad 

sett 1994-99 
R' Qdiff SnøA R' Qdiff SnøA R' Qdiff SnøA 

I 0.78 0.70 -9.1 26.2 0.27 -10.1 55.7 0.15 -9.5 55.3 

I korr *** *** *** *** 0.68 4.7 10.6 0.65 8.8 7.4 

4.1.3 Sjodalsvatn 

Parametersettene fra HBV-kalibreringene er vist i tabell 7. Parametersett l ble 

kalibrert med data for døgnet fra kl 07 til kl 07. Parameters ett 2 ble kalibrert med 

standard døgndata. Startverdiene i PEST-kalibreringen var parameterverdier fra 

rimelig gode manuelle kalibreringer. Resultatene i tabell 7 viser at det ble oppnådd en 

noe dårligere kalibrering ved bruk av data for døgnet fra kl 07 til kl 07 enn ved bruk 

av standard døgndata. Årsaken til dette er sannsynligvis at feltet har langsom respons 
på grunn av magasinering i store innsjøer. Differansen mellom nedbør- og 

vannføringsdøgn medfører en forsinkelse av simulert vannføring som kan være 
gunstig for denne type felt. 
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Tabell 7. Resultater fra ulike PEST-kalibreringer for Sjodalsvatn for perioden 1.9.94-

1.9.99. Optimale parametersett for de viktigste HBV -modell parametrene. 

Par. Pkor Skor Tx Ts ex Tt- Tv- K2 Kl KLZ R' Akk. Vekt 

sett grad grad diCC _diCC 

l 1.54 1.16 1.03 0.44 3.1 -0.65 -0.54 0.10 0.014 0.008 0.75 -0.5% 0.5 

2 1.05 2.27 1.91 0.49 3.0 -0.61 -0.31 0.29 0.093 0.016 0.79 -0.7% 0.5 

Vannføring ble simulert ved bruk av parametersett 1 med både observerte og 

prognoserte verdier for nedbør og temperatur for perioden 1.9.1999- 30.8.2000. Det 

ble også simulert med bruk av døgn variabel prognosert temperaturgradient. 

Resultatet av simuleringene (tabell 8) viser at direkte bruk av HIRLAM-prognoser ga 

lav R2-verdi og urimelig stort akkumulert snømagasin. Ved bruk av prognosene ble 

akkumulert nedbør 3 ganger større enn ved simulering med observasjoner. Midlere 

temperatur ble tilsvarende l.4°e lavere. Tx, Ts og Pkor ble korrigert i forhold til dette 

i det korrigerte parametersettet, 1korr. Dette resulterte i en økning i R2 fra henholdsvis 

0.22 og 0.10 til 0.49 og 0.54 ved simuleringer uten og med døgnvariabel temperatur

gradient (se tabell 8). Det urimelig store akkumulerte snømagasinet forsvant også ved 

denne korreksjonen. Nedbørobservasjonene ga imidlertid et meget stort avvik mellom 

simulert og observert vannføring dette året. 

Tabell 8. Simuleringer for Sjodalsvatn 1.9.1999 - 30.8.2000 ved bruk av observert og 

prognosert nedbør (P) og temperatur (T) samt prognosert temperaturgradient. SnøA 

representerer akkumulert snømagasin som prosent av akkumulert observert vannføring. 

Par. R' Observert P+ T Prognosert P+ T Prognosert P+ T +temp.grad 

sett 1994-99 R' QdiCC SnøA R' Qdiff SnøA R' Qdiff SnøA 

1 0.75 0.55 -40.9 3.2 0.22 13.8 76.9 0.10 18.4 74.5 

1 korr *** *** *** *** 0.49 -42.5 5.4 0.54 -39.6 3.8 

4.2 Landpine-simuleringer 
Landpine-kalibreringene er gjort manuelt. Dette ga dårligere muligheter til å finne 

optimale parametersett enn ved PEST-kalibreringene med HB V-modellen. Optimale 

parametersett fra HBV -modellene er brukt som utgangspunkt for kaIibreringene da 

flere av parametrene er de samme i de to modellene. De fordelte overflateparametrene 

er fastsatt utfra angitte verdier (Rinde, 2000). Disse er ikke kalibrert. Rasterkart som 

beskriver innsjø, skog, snaufjell og bre er generert fra polygondata fra Statens 

Kartverk, 1: 1 mill. Rasterkart som beskriver høyde er aggregert fra Statens Kartverks 

digitale høydemodell (l 00* 100m). Kalibreringene er gjort ved bruk av observerte 

data for døgnet fra kl 07 til 07. De observerte nedbør- og temperaturdataene er lagt 

inn som aggregerte verdier i simuleringene. Fordelingen av disse er gjort i forhold til 
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kalibrerte gradienter som i HBV-modellen. Når det gjelder simuleringer med 
prognosedata som inngangsverdier, er disse gjort både med distribuerte og med 

aggregerte verdier. Parametersettet for de viktigste parametrene i de beste 

simuleringene som ble oppnådd ved kalibrering av Landpine-modellene, er gitt i 

tabell 9. Vannføring ble simulert ved bruk av parametersettene fra tabell 9 med både 

observerte og prognoserte verdier for nedbør og temperatur for perioden 1.9.1999-

30.8.2000. Prognoserte verdier for nedbør og temperatur ble også korrigert for 

forskjeller i middelverdi mellom prognoser og observasjoner på samme måte som for 
HBV -simuleringene i kapittel 4.1. Resultatet av simuleringene er vist i tabell 10. 

Tabell 9. Resultatet av kalibreringene for perioden 1.9.94 - 1.9.99. Parametersett for de 

viktigste Landpine-modell parametrene. SnøA representerer akkumulert snø magasin 

som prosent av akkumulert observert vannføring. 

Felt Reor Seor Tx Ts ex Te- Tp- K2 Kl KO R' Qdiff 

grad grad 

Nauts. 0.63 1.00 1.21 1.03 5.0 -0.60 -0.57 0.35 0.20 0.010 0.70 2.4% 

Teita B. 0.95 1.05 0.00 1.00 3.0 -0.60 -0.55 0.30 0.35 0.020 0.75 -4.3% 

Sjodals. 1.40 1.80 1.43 1.04 4.1 -0.65 -0.54 0.10 0.05 0.008 0.68 -4.1% 

Tabell 10. Simuleringer 1.9.1999 - 30.8.2000 ved bruk av observert og prognosert 

nedbør (P) og temperatur (T). SnøA representerer akkumulert snømagasin som prosent 

av akkumulert observert vannføring. 

Felt R' Observert P+ T Prognosert P+ T Prognosert P+ T 

94-99 distribuert aggregert 

R' Qdiff SnøA R' Qdiff SnøA R' Qdiff SnøA 

Nautsundv. 0.70 0.66 0.8 O 0.49 6.1 O 0.68 6.1 O 

Naut. korr *** *** *** *** 0.70 2.2 O 0.74 2.2 O 

Teita Bru 0.75 0.60 -15.9 14.0 0.30 -4.5 65.8 0.12 4.0 57.8 

Teit.korr *** *** *** *** 0.57 -19.6 19.6 0.67 -7.2 6.4 

Sjodalsv. 0.68 0.53 -37.4 2.1 -0.24 36.4 102. -0.93 44.9 77.8 

Sjod.korr *** *** *** *** 0.37 -50.2 20.3 0.62 -31.0 -3.0 

Som for HBV-simuleringene er det bare modellen for Nautsundvatn som gir rimelig 

gode simuleringer ved bruk av ukorrigerte HIRLAM-data. Tilsvarende gir det store 
forbedringer i R2-verdier for de øvrige feltene å korrigere for middelavviket mellom 

observert og prognosert nedbør og temperatur. De urimelig store akkumulerte 

snømagasinene, som oppnås uten korrigert nedbør og temperatur, for Teita Bru og 
Sjodalsvatn blir også sterkt redusert ved disse korreksjonene. 
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4.3 Sammenligninger 
En skjematisk oversikt over simuleringsresultatene for perioden 1.9.99-30.8.00 er gitt 

i tabell 11. Tabellen viser R2-verdier for simuleringer med observasjoner (R2 obs), 

aggregerte prognosedata (R2 aggr.) og distribuerte prognosedata (R2 distr.). For HBV

modellens del består distribuering i prognosedata kun i en variabel temperatur

gradient. Prognoserte verdier for nedbør og temperatur er korrigert for forskjeller i 

middelverdi mellom prognoser og observasjoner. Resultatene er også vist i figurene 4 

- 6. Simuleringer med prognoser og observasjoner er holdt adskilt da disse har ulik 
døgninndeling. 

Tabell 11. Sammenstilling av simuleringsresultater med ulike 

modeller for perioden 1.9.1999-30.8.2000. 

Felt Modell R'Obs R' aggr. R' distr. 

HBV 0.68 0.71 0.72 

Nautsundvatn Landpine 0.66 0.74 0.70 

HBV 0.70 0.65 0.68 
Teita Bru Landpine 0.60 0.67 0.57 

HBV 0.55 0.54 0.49 

Sjodalsvatn Landpine 0.68 0.62 0.37 

Av tabell 11 og figurene 4 - 6 går det fram at simuleringer med korrigerte prognoser 

stort sett gir like gode simuleringer som ved bruk av observasjoner. For HBV

modellens del, ser det ut til å ha liten betydning om det simuleres med prognosert 

temperaturgradient som inngangsvariabel eller ikke. Simuleringer med Landpine gir 

jevnt over best simuleringer ved bruk av aggregerte framfor distribuerte prognosedata 

som inngangsvariable. Dette skyldes sannsynligvis at modellen er kalibrert mot 

aggregerte inngangsvariable. Modellens distribusjon av nedbør og temperatur, som er 

tilpasset ved kalibrering, passer åpenbart ikke helt med den distribusjonen HIRLAM

prognosene gir. Kalibrering av modellene ved bruk av distribuerte prognosedata vil 

avdekke om en distribuert modell gir bedre simuleringer av vannføring enn det som 

oppnås ved bruk av aggregerte inngangsdata. Dette er ikke gjennomført på grunn av 

den korte perioden med tilgjengelige prognosedata. 
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FIG.4a. Nedbør og temperatur fra Takle 
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Figur 4a-d. Inngangsvariable og simuleringer for Nautsundvatn i perioden 1.9.99 -

30.8.2000. Simuleringene er gjort med ordinær HBV-modell (HBV), HBV-modeU med 

variabel temeraturgradient (HBV grad), Landpine med aggregerte inngangsvariable 

(Landpine agg.) og Landpine med distribuerte inngangsvariable (Landpine dist.) 
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FIG.Sa. Nedbør og temperatur fra Førde 
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Figur 5a-d. Inngangsvariable og simuleringer for Teita bru i perioden 1.9.99 -

30.8.2000. Simuleringene er gjort med ordinær HBV-modell (HB V), HBV-modeU med 

variabel temeraturgradient (HBV grad), Landpine med aggregerte inngangsvariable 

(Landpine agg.) og Landpine med distribuerte inngangsvariable (Landpine dist.) 
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FIG.6a. Nedbør og temperatur fra Skaabu 
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Figur 6a-d. Inngangsvariable og simuleringer for Sjodalsvatn i perioden 1.9.99 -

30.8.2000. Simuleringene er gjort med ordinær HBV-modell (HBV), HBV-modeU med 

variabel temeraturgradient (HBV grad), Landpine med aggregerte inngangsvariable 

(Landpine agg.) og Landpine med distribuerte inngangsvariable (Landpine dist.) 
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Ved å studere resultatene fra simuleringene for Nautsundvatn og Teita Bru (fig A og 

5), ser man at variasjoner i vannføring simuleres rimelig bra av begge modellene. Den 

høyeste vannføringen for Nautsundvatn simuleres imidlertid dårlig av alle modell

variantene. Ved å sammenligne med de andre store vannføringene, kan det se ut som 

det er prognosert/observert nedbør som er for lav i forhold til aktuell nedbør i 
nedbørfeltet ved dette tilfellet. 

Ser man på Teita Bru, simuleres de første vårflommene i slutten av april og i 

begynnelsen av mai langt bedre ved bruk av prognosedata framfor observasjoner. 

Dette tyder på at det er observasjonsdataene som ikke er representative i dette tilfellet 
framfor gal parametrisering av modellene. 

For Sjodalsvatn er simuleringene jevnt over dårlige. Dette skyldes hovedsakelig at de 

observerte nedbørmengdene på Skåbu var mye mindre i forhold til vannføringen i 

Sjodalvatn dette året enn tilsvarende forhold i kalibreringsperioden. Det er følgelig 

vanskelig å si noe om det er selve parametriseringen eller inngangsdataene som er lite 

representative for feltet ved bruk av prognosedataene. En kalibrering mot 
prognosedata vil kunne si mer om dette problemet. 

5 Konklusjoner 
For hydrologiske simuleringer med meteorologiske HIRLAM-prognoser, ser det ut til 

at både nedbøren og temperaturen må justeres i de fleste tilfeller for å gi gode 

simuleringer. Dersom dette gjøres, vil det i flere tilfeller være mulig å oppnå like 

gode simuleringer som ved bruk av observasjoner. I de undersøkte feltene var 

prognosert temperatur for lav og prognosert nedbør for høy. Spesielt gjaldt dette for 

de høytliggende nedbørfeltene, Teita Bru og Sjodalsvatn. 

Det ser ikke ut til å være noen stor forskjell i evnen til å simulere riktig vannføring 

mellom de to benyttede modellene. Simuleringer med HBV -modellen blir ikke 

vesentlig forbedret med prognosert temperaturgradient som inngangsvariabel når 

modellen er kalibrert uten denne inngangsvariabelen . Simuleringer med Landpine 

blir noe dårligere ved bruk av distribuerte enn aggregerte prognosedata når modellen 

er kalibrert mot aggregerte data. 

Totalt ulike modellparametre kan gi like gode simuleringer ved kalibrering mot 

observerte data. Dette fører til en usikkerhet i hvilket parametersett som vil være best 

ved bruk av prognoserte inngangsdata. Modeller, kalibrert ved bruk av 

meteorologiske prognosedata, ser ut til å være nødvendig for å oppnå best mulige 

hydrologiske prognoser. 

For å oppnå best mulig kalibrering for nedbørfelt med rask respons, er det viktig at 

meteorologiske og hydrologiske data har samme døgninndeling. For nedbørfelt med 

langsom respons, kan derimot en forskyvning av det meteorologiske døgnet gi en 

ønsket forsinkeleseseffekt på simulert vannføring. 

21 



6 Videre arbeid 
Det tas sikte på at prosjektet vil fortsette også i år 2001 og 2002. Det vil i 2001 være 

et mål å gi en bedre kvantifisering av hvor gode HIRLAM-prognosene er for hele 

utsnittet (figur l) som det lagres data fra. Dette vil kunne gi verdifull informasjon om 

hvor godt nedbør og temperatur simuleres både i tid og rom. Simuleringer for flere 

nedbørfelt og sammenligninger mot observerte nedbør- og temperaturdata vil inngå i 
dette arbeidet. 

Det vil også bli gjort kalibreringer av HBV - og Landpine-modellen ved bruk av 
prognosert nedbør og temperatur da man i løpet av år 2001 vil få en lenger 

kalibreringsperiode enn det man hadde tilgang på i år 2000. Dette vil gi en sterkere 

indikasjon på hvor og hvorvidt prognosedata kan brukes framfor observasjoner i 

hydrologisk simulering. 
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