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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 (2000) / EBL (2001-2002) 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 i 2001 har vært Lena S. Tøfte, SINTEF Energy Research. 

Denne rapporten inngår som sluttrapport for delprosjekt 3 av 6 delprosjekter som ble 

definert i år 2000. Prosjektmedarbeidere på NVE har i 2001 vært Thomas Skaugen 
(delprosjekt 5) og Hans-Christian Udnæs (delprosjekt 3). 

I NVE's delprosjekter er det benyttet HIRLAM-data fra DNMI. 
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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 med en oppløsning på Il * Il 

kilometer. I dette arbeidet, som i stor grad bygger på prosjektresultatene fra år 2000 

(Udnæs 2001), er det forsøkt å finne ut hvorvidt disse prognosene kan erstatte 

observasjoner i hydrologisk simulering. 

l2-timers prognoser for temperatur og nedbØr fra HIRLAM-modellen er lagret fra 

juni 1999 og fram til og med august 2001. En sammenligning av nedbør fra den 

meteorologiske HIRLAM modellen og observert avløp for perioden 1.9.1999-
31.8.2000 viser at HIRLAM gir rimelig riktige verdier for årsnedbør for et større 

utvalg av nedbørfelt på totalt -6850 km2
. Ser man på de enkelte nedbørfeltene, er det 

imidlertid relativt store forskjeller i forholdet mellom HIRLAM nedbør og avløp. For 

et mindre utvalg av nedbørfelt (totalt 1400 km2
), med kvalitetskontrollerte avløpsdata 

også i perioden 1.9.2000-31.8.2001, er forholdet mellom nedbør og avløp omtrent det 

samme i de to undersøkte årene. Dette tyder på at hydrologiske simuleringer, basert 

på ukorrigerte HIRLAM data, vil bli bedre dersom HIRLAM nedbøren utsettes for en 
tids invariant korreksjon for hvert enkelt felt. 

Resultater fra kalibreringer av HBV modellen for tre nedbørfelt viser også at 

HIRLAMs nedbør samt temperatur bør justeres til bruk i hydrologisk simulering. 
Dersom dette gjøres, vil det i flere tilfeller være mulig å oppnå minst like gode 

simuleringer som ved bruk av observasjoner. Hydrologiske modeller, kalibrert ved 

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

hydrologiske prognoser. Denne kalibreringen behøver ikke å innebære mer enn å 

fastlegge en tidsinvariant korreksjon av HIRLAM nedbør og temperatur dersom det 

allerede foreligger en hydrologisk modell som er kalibrert mot observerte 

meteorologiske data. 
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1 Innledning 
Denne rapporten beskriver arbeidet som er gjort i 2001 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) og arbeidet som ble gjort på 
delprosjekt 3 i 2000 (Udnæs, 2001). 

Målet for arbeidet har vært å finne ut av hvordan nedbør- og temperaturprognoser fra 
den meteorologiske modellen HIRLAM skal brukes for å gi best mulige avløps
prognoser. Det foregående arbeidet viste at en tidsinvariant korreksjon av de 

meteorologiske prognosene som oftest forbedret avløpssimuleringen i forhold til 

simuleringer med ukorrigerte prognoser. Det ble også vist at I2-timers prognoser fra 

HIRLAM sannsynligvis kunne erstatte observasjoner i områder med lite 
representative observasjoner. 

I 200 l er det kalibrert modeller med både observert og prognosert nedbør og 
temperatur som inngangsvariable samt kombinasjon av observert temperatur og 
prognosert nedbør. Dette er gjort for å se hvorvidt og hvordan endringer bør gjøres i 

parametre til bruk i prognosering i forhold til parametre til bruk i simulering med 

observerte data. HIRLAM-nedbør for perioden 1.9.1999-31.8.2001 er også 
sammenlignet med akkumulert avrenning fra en rekke nedbørfelt for å få en oversikt 

over eventuelle systematiske avvik. 

12000 ble to ulike hydrologiske modeller benyttet, HBV (Bergstrøm, 1992, Sælthun, 
1996) og Landpine (Rinde, 2000). Dette ga små forskjeller i simuleringer av avløp og 
i 2001 er bare HBV -modellen benyttet. 

Hovedpunktene i arbeidet i 2001 har vært: 

l. Generering av døgnlige nedbør- og temperaturprognoser (1.9.1999-31.8.2001) for 
aktuelt område utfra HIRLAM-prognosene. 

2. Sammenligning av akkumulert HIRLAM-nedbør og akkumulert avrenning for et 
større område i perioden 1.9.1999-31.8.2001. 

3. Tilrettelegging av data for hydrologisk simulering for 3 nedbørfelt. 

4. Kalibrering av HBV -modeller med både observasjons- og prognosedata samt 
kombinasjoner av disse. 

5. Sammenligninger og vurderinger av kalibreringer ved bruk meteorologiske 
prognoser og observasjoner av nedbør og temperatur. 
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2 Grunnlagsdata 

2.1 Oversikt 
En oversikt over HIRLAM-området, aktuelle nedbørfelt og meteorologiske og 

hydrologiske stasjoner er gitt i figur l . 

HIRLAMUTSNITT MED NEDBØRFELT 

OG STASJONER 

• Synoptisk stasjon 

, Vannføringsstasjon med HBV modell 

Figur I. Stasjoner brukt til HBV-simuleringer og område med HIRLAM-prognoser 

(rødt rektangel). Nedbørfelt med beregnet årsavrenning er angitt med tall (1-44). En 

skjematisk oversikt over disse nedbørfeltene er gitt i tabell 1. 

Til sammenligning av HlRLAM-nedbør og observert avrenning er det benyttet alle 

tilgjengelige kvalitetskontrollerte data fra NVE' s avløpsstasjoner i det aktuelle 

området i perioden l.9. 1999-3 l.8.200 l. En oversikt over stasjonene er gitt i tabell l. 

For 3 av avløpsstasjonene, Nautsundvatn, Teita bru og Sjodalsvatn, er det kalibrert 

HBV -modeller. Noen feltkarakeristika for disse feltene er gitt i tabell 2 . Feltene 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 
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og Sjodalsvatn der det meste av nedbørfeltet er høytliggende områder i forhold til 
nærmeste synop-stasjon. 

Tabell 1. Oversikt over nedbørfeltene i det aktuelle HIRLAM-området i figur l med 

tilhørende årssummer for observert avløp og prognosert HIRLAM-nedbør. 

NVE's Felt- NAVN FELT- Bre% HIRLAM HIRLAM Obs. 
Stasjons- nr. AREAL Nedbør Nedbør avløp 
nummer (Fig.1) Km2 mm mm mm 

1.9.99- 1.9.00- 1.9.99-
31.8.00 31.8.01 31.8.00 

2.13 l Siodalsvatn 474 9 2779 2582 1391 
2.28 2 Aulestad 866 O 830 450 
2.63 3 Rudi 371 O 723 622 
2.268 4 Akslen 791 12 2319 1250 
12.70 5 Etna 557 O 928 508 
12.197 6 Grunke 180 l 2011 859 
12.207 7 Vinde-elv 268 O 640 485 
12.215 8 Stores kar 120 O 1456 1417 1085 
68.1 9 Kløvtveitvatn 4.3 O 3585 5210 
70.8 10 Målset 7.7 O 2544 3382 
71.5 Il Feios 75 3 2019 2314 
73.1 12 Lo Bru 557 O 1478 760 
73.21 13 Frostdalen 26 O 1463 1505 
73.27 14 Sula 29 O 1314 ]205 1247 
73.4 15 Sælthun 784 O 1633 817 
74.1 16 Ardalsvatn 989 5 1640 1749 
74.15 17 Utla 436 9 1880 1500 
74.16 18 Langedalen 24 O 1568 2517 
75.18 19 Fortun 463 9 1637 2106 
75.22 20 Gilia 203 13 2066 2051 
75.23 21 Krokenelv 46 O 1278 1576 
76.10 22 Myklemyr 573 29 4039 1941 
76.11 23 Vigdøla 48 23 2005 1486 
76.14 24 FåbergstøI 93 69 3252 3038 
76.5 25 Nigardsiøen 66 71 7458 4809 3533 
77.3 26 Sogndalsvatn ] Il 4 2721 2958 
78.8 27 Bøyumselv 40 4] 4794 4515 
80.4 28 UlIebøelv 8.6 O 2760 3786 
82.4 29 Nautsundvatn 220 O 3382 ]734 3145 
83.2 30 Viksvatn 505 4 4093 2747 3554 
83.6 31 Byttevatn 104 O 4769 4251 
83.7 32 Grønengstølsvatn 66 27 3351 4815 
84.11 33 Hovefoss 232 O 2476 1514 3606 
84.15 34 Jølstervatn 384 7 2457 2996 
84.19 35 Sygnesandelva 10 30 3165 4967 
84.20 36 Holsenvatn 70 O 1974 3240 
84.21 37 Brulandsfoss 573 5 2279 2982 
84.30 38 Lunde 34 45 4223 5214 
84.7 39 Sægrova 8.1 59 2734 4788 
85.4 40 Straumstad 114 6 10189 4520 
87.2 41 Eidsfoss 614 12 3233 3084 
87.3 42 Teita bru 218 20 5113 3490 3434 
88.30 43 Oldevatn 204 39 8617 3122 
88.4 44 Lovatn 234 36 5851 2749 
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Tabell 2. Feltkarakteristika for HBV -feltene. 

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

nr km2 Høyde høyde høyde % 
1970-99 1.9.99- 1.9.00-

moh. moh. moh. 
31.8.00 31.8.01 

2.l3 Sjodalsvatn 474 2370 940 1469 1244 1391 1540 9.3 

82.4 Nautsundvatn 220 920 47 449 2638 3145 1646 0.0 

87.3 Teita Bru 218 1850 130 1050 2647 3434 2373 20.0 

Til kalibrering av HBV 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). Døgnets middeltemperatur 

mellom kl 07 og 07 er beregnet som middelverdien av observasjonene 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 3. 

Tabell 3. Meteorologiske stasjoner. I kolonnen 'Prognosert nedbør' er akkumulert 

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

DNMl's Navn Moh. Middeltemp. Observert årsnedbør (mm) Prognosert nedbør 

stasj.nr. 1961-90 
1961-90 1.9.99- 1.9.00- 1.9.99- 1.9.00-

31.8.00 31.8.01 31.8.00 31.8.01 

52860 Takle 38 6.8 De 3179 3935 2433 3382 1734 

(Nauts.) 

57420 FØrde - 64 5.4 De 2330 2747 1473 5113 3490 

Tefre (Teita B.) 

13670 Skåbu- 890 0.5 De 540 354 564 2779 2582 

Storslåen (Sjodalsv.) 

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 *11 km. Hver rute er tilordnet en høyde, HIRLAM
høyden, fra en grov topografisk modell. DNMI har interpolert prognose verdiene 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 
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fra kiOtil kl 12 og fra kl 12 til kl 24 dette døgnet. Prognosen for døgnmiddel 

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

henholdsvis 3, 6, 9 og 12-timer framover. 

En sammenstilling av årssummer for HIRLAM nedbør i de to hydrologiske årene 

1.9.1999-31.8.2000 og 1.9.2000-31.8.200 l er gitt i figur 2. 

9 2000-

3 1 8. 2 O O 1 

o mm 

1 O O O 

2 O O O 

3 O O O 

4 O O O 

5 O O O 

6 O O O 

7 O O O 

8000· > 

9 1999-

3 1 8. 2 O O O 

Figur 2. Arssummer for prognosert 12-timers nedbør fra HIRLAM modellen. 

2.2 Sammenligninger 
Nedbør og avløp er ikke direkte sammenlignbare størrelser fordi en del av vannet fra 

nedbøren vil fordampe før det når målestedet for avløp og fordi det i løpet aven 

sammenligningsperiode vil være endringer i vannmengden i naturlige magasiner som 

innsjøer, breer, grunnvann og snø. Derfor brukes vanligvis det hydrologiske året fra 

1.9. til 31.8. til sammenligninger da det antas at det ikke er snø og at det er minst 

mulig variasjon fra år til år i de andre naturlige magasinene på denne tiden. I 

sammenligningene som er gjort her, er fordampningen satt til 250 millimeter/år for 

hele området basert på målinger i perioden 1967-72 av Hetager og Lystad (1974). 

Ved bruk av HIRLAM nedbøren som er vist i figur 2 er det beregnet årssummer for 

alle nedbørfelt med kvalitetskontrollerte avløpsdata i det aktuelle området for de to 

hydrologiske årene i perioden 1.9.1999-31.8.200 l. Nedbørfeltene er vist i figur 1 og 

en oversikt over HIRLAM nedbøren og observert avløp er gitt i tabell l. En 
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sammenligning av HIRLAM nedbør og observert avløp for alle nedbørfeltene for 

perioden 1.9.1999-31.8.2000 er gitt i figur 3a-c. 

Figur 3a Figur 3b 

HIRLAM nedbør (SUM Pl 1.9.99 - 31.B.OO Total avløp (SUM Q l 1.9.99 - 31 .B.OO 

Forholdstall mm/M 
Figur 3c 

(figur 3c) (figur 3a og 3b) 
SUM Peff/SUM Q 1.9.99 - 31.B.OO 

O.s - 0.7 500-1000 

0.7 - 0.9 1000-1500 

0.9 - 1.1 1500 - 2000 

1.1 -1.3 2000 - 2500 

1.3 - 1.5 2500- 3000 

1.5 -1.7 3000-4000 

1.7 -> 4000- > 

Figur 3. Figurene viser en sammenstilling av HIRLAM nedbør og observert avløp i det 

hydrologiske året 1.9.1999-31.8.2000. Effektiv nedbør i figur 3c, Peff, er beregnet som 

HIRLAMS årsnedbør fratrukket antatt fordampning (250 millimeter/år) basert på 

Hetager og Lystad (1974). Nedbørfelt med brune feltgrenser har over 10% av feltarealet 

dekket av bre. 

Som man ser av figur 3a og 3b er det i grove trekk det samme mønsteret på begge 

figurer. De store gradientene i avløp mellom Østlandet «1000 mm/år) og Vestlandet 

(>2500 mm/år) synes også på kartet over HIRLAM nedbøren. Som det går fram av 

figur 3c, er det likevel forholdsvis store relative avvik mellom den HIRLAM baserte 

effektive nedbøren (nedbør fratrukket fordampning), Peff, og observert avløp for de 

fleste av nedbørfeltene. Det er imidlertid ingen åpenbare systematiske avvik mellom 

HIRLAM nedbøren og observert avløp i forhold til nedbørfeltenes geografiske 

plassering. I figurene 3a-c er nedbørfelt med betydelig breandel (> =10%) angitt med 

brune feltgrenser. Total breprosent for disse feltene, som har totalt feltareal på 2834 

km2
, er ca 21. Det vil følgelig være knyttet ganske stor usikkerhet ved sammenligner 

mellom nedbør og avløp for disse feltene fordi avsmelting eller akkumulasjon på 

breene kan utgjøre en betydelig del av vannbalansen. For eksempel vil en netto 

breavsmelting på 1000 millimeter i ett år føre til et en økning i avløpet på 210 

millimeter dette året dersom magasininnholdet i de andre naturlige magasinene holder 

seg på samme nivå. For nedbørfeltene med mindre breandel «10%), som har totalt 

feltareal på 6849 km2 
, er total breprosent i underkant av 3. Endringer i massebalansen 

på breene vil følgelig ikke føre til mer enn 30 millimeter endring i vannbalansen for 
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feltene pr. 1000 millimeter endring på breene. En oversikt over årssummer for 

HIRLAM nedbør og observert avløp summert for noen feltutvalg (avhengig av 

breandel) er gitt i tabell 4 . I tabellen er det også vist tilsvarende data for nedbørfelt 

med kvalitetskontrollerte avløpsdata for hele perioden 1.9.99-31.8.01 for å se i 

hvilken grad forholdet mellom effektiv HIRLAM nedbør og observert avløp avviker 

mellom de to hydrologiske årene. Dette forholdet er vist for de enkelte feltene i figur 

4. Grunnlaget for tabell 4 og figur 4 er gitt i tabell l. 

Tabell 4. Arssummer for HIRLAM nedbør (Sum P) og observert avløp (Sum Q) for ulike 

feltutvalg fra feltene i tabell l. Effektiv HlRLAM nedbør, Peff, er satt til HJRLAM 

nedbør fratrukket 250 mm/år. 

Utvalgskriterium for Sum Periode Sum P SumQ Peff / SumQ 

nedbørfelt Feltareal HIRLAM avløp Forholdstall 

km2 nedbør mm 

mm 

Alle felt 9683 1.9.99-31.8.00 2430 1799 1.21 

Bre% >= 10 2834 1.9.99-31-8.00 3670 2309 1.48 

Bre% < 10 6849 1.9.99-31.8.00 1917 1588 1.05 

VF-data 1.9.99-31.8.01 1400 1.9.99-3 1.8.00 2983 2500 1.09 

og bre% < 10 

VF-data 1.9.99-31.8.01 1400 1.9.00-31.8.01 2193 1745 1.11 
og bre% < 10 

Forholdet Peff I ObsQ 

2 

1,5 
f-

r- 1- 1.999-318.0° 1 1 - f-- - ,----
f- r-- 01 .900-31801 

0,5 -
r-

f-- f-- l- l-

o - '- '- '- '- '- '-

8 14 29 30 33 42 Feltnummer 

Figur 4. Forholdet mellom effektiv HIRLAM nedbør (Peff) og observert avløp 

(ObsQ) i to hydrologiske år. Feltnumrene henviser til tabell l. 

Av figur 4 går det fram at forholdet mellom effektiv HIRLAM nedbør og avløp kan 

variere mye fra nedbørfelt til nedbørfelt. Dette kan delvis forklares med HIRLAMs 

grove oppløsning (11 *11 km) i forhold til størrelsen på de fleste av feltene. Denne 

variasjonen er likevel vel så stor mellom relativt store felt (100-1000 km2
) som 
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mellom små felt (<100 km2). Variasjonen fra år til år ser derimot ut til å være langt 

mindre for hvert enkelt felt ut fra de dataene som her ligger til grunn. Dette er verdt å 

merke seg i og med at de to hydrologiske årene som er undersøkt er helt ulike med 

mye nedbør på Vestlandet i det første året og lite i det andre. Dette innebærer at en 

tids invariant korreksjon av HIRLAM nedbøren for hvert enkelt nedbørfelt vil kunne 

gi langt bedre hydrologiske simuleringerer enn simuleringer basert på ukorrigerte 

prognoser fra HIRLAM eller prognoser med samme korreksjon for flere felter i et 

stort område. Ser man på alle feltene med mindre enn 10% i breandel (totalt 6849 

km2) i tabell 4, hadde disse et forholdstall mellom effektiv HIRLAM nedbør og avløp 
på 1.05 i perioden 1.9.99-31.8.00. Da dette var et år med mye nedbØr, kan 

fordampningen ha vært noe lavere enn nonnalt og det kan ha vært en økning i de 

naturlige magasinene i lØpet av året. Dette innebærer at forholdet mellom effektiv 

HIRLAM nedbør og summen av avløp magasinendringer sannsynligvis ligger under 

1.05. Det ser følgelig ut til at HIRLAM nedbøren summert over ett år er forholdsvis 

riktig for dette området totalt sett. 

3 HBV simuleringer 
Hydrologiska Byråns Vattenbalans modell, HBV (Bergstrøm, 1992), er den klart mest 

benyttede modellen innen hydrologi i Norden i dag. Den versjonen som brukes ved 

NVE' s flomvarslingstjeneste, HBV -Nordie (Sælthun, 1996) er benyttet i dette 

arbeidet. Modellen krever kun nedbør og temperatur som inngangsvariable. 

Utgangsvariabel er vannføring som kalibreres mot observert avløp. HBV

kalibreringene er gjort automatisk ved bruk av optimaliseringsrutinen, PEST (Brebber 

et al., 1994). Tidligere arbeid av Kolberg et al. (1999) beskriver erfaringer og 

resultater ved bruk av PEST. Dette arbeidet viser i likhet med Seibert (1997) og 

Udnæs (2000) at flere ulike parametersett kan gi like gode kalibreringer. En oversikt 

over kalibrerte parametre er gitt i tabell 5. Resultatet av de ulike simuleringene er 

beskrevet av målfunksjonen R2• 

R2 = 1- ( L (Qsim - Qobsi I (L (Qobs -Qm_obsi) der Qsim og 

Qobs er henholdsvis simulerte og observerte døgnavløp i kalibreringsperioden. 

Qm_obs er middelverdien av observert avløp i samme periode. Det relative avviket, 

Qdiff er gitt ved: Qdiff = (L Qsim - L Qobs)/ L Qobs 

Det er kalibrert HBV modeller for tre vannføringsstasjoner vist i figur l. Det er i 

hovedsak kalibrert IS parametre mot observerte data og 14 parametre mot HIRLAM 

data (Sk kalibreres ikke her). Kalibreringsperioden har vært 1.9.1999 - 31.8.2001 for 

alle stasjonene. Kalibreringer er gjort både ved bruk av observert og HIRLAM

prognosert nedbør og temperatur samt ved bruk av kombinasjon av observert 

temperatur og nedbør fra HIRLAM. Avløpsdataene som er benyttet i HBV

kalibreringene er døgnrnidler basert på timeverdier. DØgnverdier er beregnet både for 

døgnet fra kl 00 til 00 og for døgnet fra kl 07 til 07 for at nedbør- og avløpsdøgn skal 

være likt både ved simuleringer med observert og prognosert nedbør og temperatur. 
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Tabell 5. Oversikt over kalibrerte parametre i HBV modellen. 

Pk Korreksjon av observert Ttg Temperaturgradient ved KLZ Konstant for avrenning 

nedbør tørt vær, grad/100m fra nedre sone, l/dag 

Sk Ekstra korreksjon for snø Tvg Temperaturgradient ved FC Maksimum innhold av 

fuktig vær, grad/100m markvann, mm 

Cx Graddagsfaktor, Pg Nedbørgradient, l/100m UZI Grenseverdi for hurtig 

mm/grad/dag avrenning, mm 

Tx Skilletemperatur snø/regn, Kl Konstant for hurtig Perc Perkolasjonshastighet, 

grader C avrenning, øvre sone, mm/dag 

l/dag 

Ts Ski Il etemperatur K2 Konstant for langsom Beta Konstant for ikke-

smelting/frysing, grader C avrenning , Øvre sone, linearitet i 

J/dag markvannsonen 

Ved kalibrering med lllRLAM data er det i tillegg til kalibrering av 14 parametre 

gjort kalibreringer av kun tre parametre (Pk, Tx og Ts) der øvrige parametre, samt 
differansen mellom Tx og Ts, er fastsatt i kalibreringene med observasjoner. Dette er 
gjort for å se hvorvidt samme parameterfil kan brukes til simuleringer ved bruk av 
HIRLAM data som ved bruk av observerte data dersom HIRLAM dataene utsettes for 
en tids invariant korreksjon. Ved bruk av lllRLAM data er det også benyttet 

temperaturgradient som inngangsvariabel. For å unngå tilfeldige dårlige 

parametersett, er det utført minst tre ulike kalibreringer for hvert datasett der 
parametersettet med høyest R2 verdi er benyttet til videre sammenligninger. 

3.1 Resultater 
Resultatet av kalibreringene for de tre nedbørfeltene er vist i tabell 6, 7 og 8 samt i 

figur 5, 6 og 7. I tabellene er de mest sentrale parametrene fra de beste kalibreringene 
for hvert datasett vist i kolonne 2 - 11. Kolonne 12 viser målfunksjonen R2

• I kolonne 

13 er akkumulert differanse mellom simulert og observert avløp, Qdiff, angitt i 

prosent av akkumulert observert avløp. Figurene viser benyttede nedbør og 

temperaturdata samt avløpssimuleringer med de ulike parametersettene. Følgende 

betegnelser er brukt for de benyttede parametersettene i figurene og tabellene (antall 
kalibrerte parametre er gitt i parentes): 

Obs t+p: Observert temperatur og nedbør er benyttet (15) 

RIR 14: HIRLAM temperatur og nedbør er benyttet (14) 

HIR 3: HIRLAM temperatur og nedbør er benyttet (3) 

HIR dtdz: HIRLAM temperatur, nedbør og temperaturgradient er benyttet (12) 

obs t+HIR p: Observert temperatur og HIRLAM nedbør er benyttet (14) 
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Tabell 6. PEST-kalibreringer av ulike datasett for Nautsundvatn for perioden 1.9.99-

31.8.01 Optimale parametersett for de viktigste HBV-modell parametrene. 

Datasett 

Obs P + obs t 
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Figur 5. Nedbør og temperaturdata samt observert og simulert avløp med HBV 

modellen for Nautsundvatn 1.9.99-31.8.01. 
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Tabell 7. PEST-kalibreringer av ulike datasett for Teita bru for perioden 1.9.99 - 31.8.01 

Optimale parametersett for de viktigste HBV-modell parametrene. 

Datasett Pk Sk Tx Ts ex Ttg Tvg K2 Kl KLZ R2 

Obs P + obs t 0.85 1.00 0.50 -0.58 4.7 -0.76 -0.66 0.79 0. \8 0.025 0.8\ 

HIR \4 0.76 \ -0.0\ -1.47 2.9 -1.00 -0.63 0.60 0.22 0.0\\ 0.70 

HIR3 0.73 \ -2 .00 -3.\0 4.7 -0.76 -0.66 0.79 0. \8 0.025 0.72 

HIR dtdz 0.72 \ -0.90 -2.25 2.8 variabel variabel 0.75 0.2\ 0.0\2 0.72 

obs t + HIR P 0.69 \ 0.58 0.50 4.5 -0.70 -0.55 1.00 0.27 0.027 0.68 
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Figur 6. Nedbør og temperaturdata samt observert og simulert avløp med HBV 

modellen for Teita bru 1.9.99-31.8.01. 
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Tabell 8. PEST-kalibreringer av ulike datasett for Sjodalsvatn for perioden 1.9.99-

31.8.01 Optimale parametersett for de viktigste HBV-modell parametrene. 

Datasett Pk Sk Tx Ts ex Ttg Tvg K2 Kl KLZ R2 

Obs P + obs t 1.22 4.0 0.27 0.08 3.2 -0.50 -0.61 0.39 0.048 0.020 0.78 

HIR 14 0.67 1 1.36 -0.46 5.6 -0.67 -0.77 0.20 0.031 0.022 0.82 

HIR3 0.67 1 -1.50 - 1.70 3.2 -0.50 -0.61 0.39 0.048 0.020 0.80 

HIR dtdz 0.64 1 0.08 -0.39 5.0 variabel variabel 0.18 0.038 0.013 0.82 

obs t + HIR P 0.71 I 0.01 2.09 6.0 -0.65 -0.80 0.22 0.031 0.018 0.87 
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Figur 7. Nedbør og temperaturdata samt observert og simulert avløp med HBV 

modellen for Sjodalsvatn 1.9.99-31.8.01. 
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3.2 Vurderinger 
En samlet vurdering av resultatene i kapitel 3.1 tilsier at det er mulig å kalibrere 

omtrent like gode HBV modeller ved bruk av HIRLAM data som ved bruk av 

observert nedbør og temperatur fra en enkelt stasjon. På grunn av den begrensede 

perioden med HIRLAM-data er modellene ikke verifisert for en annen periode enn 

kalibreringsperioden. Det er følgelig usikkert hvor stabile simuleringene vil være over 

tid. Sammenligningene i kapittel 2.2 indikerte i hvert fall at forholdet mellom 

HIRLAM nedbør og avløp var forholdsvis likt i to år med helt ulike nedbørmengder. 

HIRLAM dataene for de aktuelle nedbørfeltene gir generelt oftere nedbør enn 

observasjonene på de meteorologiske stasjonene som er brukt i simuleringene. Dette 

gjelder spesielt for Sjodalsvatn. Modellen bruker nedbørdata fra Skåbu der det i snitt 

er observert døgnnedbør større enn 1 millimeter hver femte dag. HIRLAM dataene gir 

derimot mer enn l millimeter døgnnedbør for Sjodalsvatn i fire av fem dager. 

Fordelingen av nedbør over tid blir fØlgelig en helt annen ved bruk av HIRLAM data 

enn ved bruk av observasjoner. Det er derfor mulig at en annen type 

nedbØrkorreksjon enn den lineære korreksjonen som her er benyttet, kunne gitt bedre 

simuleringer ved bruk av HIRLAM data. For temperaturens del ser det ut til at 

variasjoner i de observerte temperaturdataene gjenspeiles bra i HIRLAM dataene for 

de respektive nedbørfeltene. 

Ser man på resultatene for Nautsundvatn, simuleres variasjonene i vannføring rimelig 
bra både med observasjoner og med HIRLAM data, selv om flomtoppene i flere 

tilfeller underestimeres. Det oppnås en noe høyere R2 -verdi ved bruk av HIRLAM 

data enn ved bruk av observasjoner. På figurene er det likevel vanskelig å se noen 

vesentlig kvalitetsforskjell mellom de ulike simuleringene. I simuleringene med 

HIRLAM data er simuleringen der 14 parametre er kalibrert noe bedre enn de øvrige. 
Bruk av temperaturgradient fra HIRLAM gir her ubetydelige endringer i resultatene. 

For Nautsundvatn kreves lite eller ingen korreksjon av HIRLAM dataene for å gi like 

gode simuleringer som ved bruk av observasjoner. 

For Teita bru blir simuleringene best når observert nedbør og temperatur benyttes. 

Det går imidlertid fram av figurene at simuleringene blir nesten like gode når 

HIRLAM data brukes. De fleste variasjonene i vannføring simuleres bra, men i likhet 

med modellen for Nautsundvatn underestimeres de fleste flommene i simuleringen. I 

simuleringene med HIRLAM data gir det ubetydelige forskjeller om døgnvariabel 

temperaturgradient benyttes eller om parametersettet med 14 eller 3 kalibrerte 
parametre brukes. For dette nedbørfeltet kreves en betydelig korreksjon av HIRLAM 

dataene for å gi best mulige simuleringer. Når HIRLAM data og parametersettet som 

er kalibrert ved bruk av observasjoner (Obs p+ Obs t) benyttes, må HIRLAM 

nedbøren reduseres med 27% og HIRLAM temperaturen økes med 2.Soe for å gi best 

mulige simuleringer. 

Modellene for Sjodalsvatn simulerer best de store vannføringsøkningene i forbindelse 

med snøsmeltingen om våren og sommeren. Variasjonene ellers i året er relativt små 

og er av liten betydning for modellkalibreringene. Simuleringen med høyest R2-verdi 

oppnås når en kombinasjon av observert temperatur og HIRLAM nedbør benyttes. 
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Bruk av HIRLAM data alene gir også minst like gode R2 -verdier i simuleringene som 

bruk av observasjoner alene. Om man her bruker temperaturgradient eller 

parametersettene med 14 eller 3 kalibrerte parametre har lite å si for simuleringene. 

Den høyeste flomtoppen simuleres likevel best ved bruk av observert nedbør og 

temperatur. Her simuleres imidlertid altfor stort avløp i tiden etter kulminasjonen. 

Dette tyder på at modellen i denne sesongen simulerer for mye snØ og påfølgende økt 

smeltebidrag til avløpet utover sommeren. Når HIRLAM data og parametersettet som 

er kalibrert ved bruk av observasjoner (Obs p+ Obs t) benyttes, må HIRLAM 

nedbøren reduseres med 33% og HIRLAM temperaturen økes med I.Soe for å gi best 
mulige simuleringer. 

4 Konklusjoner 
En sammenligning av nedbør fra den meteorologiske HIRLAM modellen og 

observert avløp for perioden 1.9.1999-31.8.2000 viser at HIRLAM gir rimelig riktige 

verdier for årsnedbør for et større utvalg av nedbørfelt på totalt -6850 km2• Ser man 

på de enkelte nedbørfeltene, er det imidlertid relativt store forskjeller i forholdet 

mellom HIRLAM nedbør og avløp. Disse forskjellene kan vanskelig forklares utfra 

feltenes geografiske plassering, men kan i en del tilfeller forklares utfra HIRLAMs 

grove romlige oppløsning i forhold til feltstørreisen. For et mindre utvalg av 

nedbørfelt (totalt 1400 km2), med kvalitetskontrollerte avløpsdata også i perioden 

1.9.2000-31.8.2001, er forholdet mellom nedbør og avløp omtrent det samme i de to 

undersøkte årene. Dette tyder på at hydrologiske simuleringer, basert på ukorrigerte 

HIRLAM data, vil bli bedre med en tidsinvariant korreksjon av HIRLAM nedbøren 

for hvert enkelt felt. 

Resultatene fra de hydrologiske simuleringene med HBV modellen viser også at 

HIRLAMs nedbør samt temperatur bør justeres. Dersom dette gjøres, vil det i flere 

tilfeller være mulig å oppnå minst like gode simuleringer som ved bruk av 

observasjoner. I to av de undersøkte feltene var HIRLAM temperatur for lav og 

HIRLAM nedbør for hØY. I det tredje ga bruk av tilnærmet ukorrigerte HIRLAM data 
like gode simuleringer som bruk av observasjoner. 

Hydrologiske modeller, kalibrert ved bruk av prognosedata, ser ut til å være 

nødvendig for å oppnå best mulige hydrologiske prognoser. Denne kalibreringen 

behøver ikke å innebære mer enn å fastlegge en tidsinvariant korreksjon av HIRLAM 

nedbør og temperatur dersom det allerede foreligger en modell som er kalibrert mot 

observerte meteorologiske data Det er likevel mulig at en annen type korreksjon enn 

den lineære korreksjonen som her er benyttet kan gi bedre resultater. 
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