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Beregning av dimensjonerende flom og påregnelig maksimal flom 
vha. nedbør-avløpsmodellering har i Norge i stor grad blitt gjort via 
nedbør-avløpmodellen PQRUT.  PQRUT er en hendelsesbasert 
modell som beskriver avrenning som følge av en bestemt 
nedbørsekvens under forutsetninger om en viss tilstand i 
nedbørfeltet.

Et sett med regresjonsligninger gjør det mulig å bruke PQRUT for 
umålte felt. I 2016 ble det laget et nytt sett med ligninger. Denne 
rapporten sammenligner flomverdier ved bruk av ligningene fra 2016 
med ligninger fra 1983, og vi kommer med anbefalinger knyttet til 
bruk av ligningene fra 2016.

PQRUT som nedbør-avløps modell har sine konseptuelle svakheter, 
og det er grunn til å tro at stokastiske simuleringsmetoder som tar 
utgangspunkt i mer avanserte nedbør-avløpsmodeller på sikt vil 
erstatte PQRUT. Det gis derfor også en status på hvilke stokastiske 
simuleringsmetoder som er blitt testet for norske nedbørfelt. 
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Forord 
Beregning av dimensjonerende flom vha. nedbør-avløpsmodellering har i Norge i stor 
grad blitt gjort via nedbør-avløpmodellen PQRUT (Andersen mfl.,1983).  Dette er en 
hendelsesbasert modell som beskriver avrenning som følge av en bestemt nedbørsekvens 
under forutsetninger om en viss tilstand i nedbørfeltet. Et sett med regresjonsligninger 
gjør det mulig å bruke PQRUT for umålte felt.  

Med tilgang på flere og lengre tidsserier med finere oppløsning av data, ble det i 2016 
gjort et førsøk på å se om det var mulig å etablere et sett med ligninger for enkelte 
geografiske områder. Det ble også laget nye regresjonsligninger for umålte felt.  

Denne rapporten sammenligner flomverdier ved bruk av ligningene fra 2016 med 
ligningene fra 1983, og vi kommer med anbefalinger knyttet til bruk av ligningene fra 
2016. 

PQRUT som nedbør-avløpsmodell har sine konseptuelle svakheter, og det er grunn til å 
tro at stokastiske simuleringsmetoder som tar utgangspunkt i mer avanserte nedbør-
avløpsmodeller på sikt vil erstatte PQRUT. Denne rapporten gir derfor også en status på 
hvilke stokastiske simuleringsmetoder som er blitt testet for norske nedbørfelt.  

Anbefalingene angående bruk av ligningene fra 2016 i PQRUT vil danne grunnlag for 
anbefalinger gitt i «Veileder for flomberegninger» som er under arbeid og ferdigstilles i 
2022.   

Oslo, desember 2021 

Hege Hisdal  Elise Trondsen 

Direktør, Hydrologisk avdeling Seksjonssjef, Vannbalanse 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Sammendrag 
Flommodulen i PQRUT er en enkel, hendelsesbasert nedbør-avløpsmodell utviklet av 
NVE på 80-tallet (Andersen mfl.,1983). Når modellen skal brukes i et umålt felt, må 
modellparametrene i PQRUT fastsettes ut fra et sett med ligninger.  

Med tilgang på nyere og et større utvalg av tidsserier med finoppløselige vannføringsdata 
og tidsaggregerte nedbørdata ønsket Filipova mfl. (2016) å revidere de empiriske 
ligningene fra 1983 og se på metoder som beskriver usikkerhet i modellparametrene, samt 
teste grad av romlig autokorrelasjon i modellparametrene. Det ble utledet et nytt sett med 
ligninger for hele Norge. Filipova mfl. (2016) viser at de nye ligningene (2016) for 
estimering av PQRUT sine modellparametre ser ut til å gi noen fordeler.  

Målet med denne rapporten er å vurdere om de nye ligningene som ble utviklet i 2016 for 
PQRUT bør benyttes, når PQRUT velges som beregningsmetode for å estimere 
dimensjonerende flom.  

Rapporten gir først en gjennomgang av arbeidet som ble gjort med regresjonsligningene i 
1983 og 2016, for deretter å gjøre en sammenligning av estimat for Q1000 for ca. 3000 
umålte nedbørfelt, beregnet med begge ligningssett. 2016-ligningene gir ca. 10-15 % 
(medianverdi for alle testfelt) større kulminasjonsverdi enn 1983-ligningene, men i noen 
nedbørfelt kan forskjellen bli 200 % eller høyere. Ved ca. 60 % av tilfellene gir 2016-
ligningene størst verdi, og ved ca. 40 % av tilfellene gir 1983-ligningene størst verdi. Vi 
undersøker om det kan være en sammenheng mellom de største avvikene og ulike 
feltegenskaper. Det gjøres også en sammenligning av estimat av Q1000 mot de statistiske 
metodene (regionale og lokale flomfrekvensanalyser). 

Basert på resultatene i rapporten anbefales det å ta i bruk de nye ligningene fra 2016, men 
under visse forutsetninger og begrensinger.  Videre anbefales følgende tilnærming når 
dimensjonerende flom skal estimeres med nedbør-avløpsmodellen i PQRUT: 

1. Kalibrer og valider modellen mot observerte data med fin tidsoppløsning – når
data er tilgjengelige

2. Bruk 2016-ligningene - innenfor anbefalt gyldighetsområde og sett deg inn i evt.
begrensinger og forutsetninger for bruk av modellen

3. Sammenlign resultatet med de statistiske metodene

PQRUT som nedbør-avløpsmodell har sine konseptuelle svakheter, og det er grunn til å 
tro at stokastiske simuleringsmetoder med utgangspunkt i mer avanserte nedbør-avløps 
modeller på sikt vil tas i bruk i mange tilfeller. Denne rapporten gir derfor også en status 
på hvilke stokastiske simuleringsmetoder som er blitt testet for norske nedbørfelt og hva 
som må videreutvikles for at disse metodene skal kunne implementeres som 
brukervennlige alternativer til PQRUT metoden som anvendes per i dag.  

Datagrunnlaget for en komplett vurdering av de stokastiske metodene er ikke på plass 
ennå, men foreløpige resultater tyder på at stokastiske simuleringer som tar utgangspunkt 
i PQRUT eller DDD-modellen (Skaugen & Onof, 2014) gir pålitelige resultater, også i 
umålte nedbørfelt. Resultatene stemmer også bedre med lokale flomfrekvensanalyser enn 
dagens PQRUT-metode. 
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1 Innledning 
Robuste og pålitelige beregninger av dimensjonerende flom er grunnlaget for å sikre 
samfunnet mot flomskader. Et viktig virkemiddel for å redusere risikoen for flomskader 
på bygninger, veier, jernbane og annen infrastruktur, er å sette krav til hvor store flommer 
de skal håndtere, dvs. en dimensjonerende flom (TEK17, 2017). Ifølge 
damsikkerhetsforskriften (Lovdata 2010), skal man i tillegg evaluere sikkerhet mot 
dambrudd for flommer med 500 eller 1000-års gjentaksintervall eller mot påregnelig 
maksimalflom (PMF), avhengig av konsekvensen av dambrudd.   

Det finnes, i prinsippet, tre forskjellige metoder for å beregne en dimensjonerende flom: 
1) statistiske flomfrekvensanalyser basert på lokale data eller regionale formler;
2) simuleringsbaserte tilnærminger som kobler en dimensjonerende nedbørsekvens med
en modell som beskriver den hydrologiske responsen; og 3) stokastiske
simuleringsmetoder som bruker en hydrologisk modell med en sannsynlighetsfordeling
for ekstrem nedbør eller en værgenerator for å beregne et stort antall flomhendelser og til
slutt en frekvensfordeling for hendelsene.  De første to metodene er fortsatt
hovedmetodene som anvendes for beregning av dimensjonerende flom i Norge.

I denne rapporten fokuserer vi hovedsakelig på PQRUT-modellen som er et eksempel på 
nr. 2 ovenfor, dvs. en hendelsesbasert modell som beregner avrenning som følge av en 
bestemt nedbørsekvens under forutsetning om en viss tilstand i feltet.  

Et sett med regresjonsligninger gjør det mulig å bruke PQRUT for umålte felt (Andersen 
mfl.1983). Med tilgang på lengre tidsserier med finere oppløsning av data, ble det i 2016 
gjort et førsøk på å se om det var mulig å etablere ligninger for enkelte geografiske 
områder, men til slutt ble det kun laget ett sett med regresjonsligninger for umålte felt.  

Denne rapporten sammenligner flomverdier ved bruk av de nye ligningene fra 2016 mot 
ligningene fra 1983. Det gjøres også en sammenligning mot de statistiske metodene for 
beregning av kulminasjonsverdi. Avslutningsvis kommer vi med anbefalinger knyttet til 
bruk av ligningene fra 2016. 

PQRUT har sine konseptuelle svakheter som i større grad vil kunne bli håndtert gjennom 
stokastiske simuleringsmetoder. Denne rapporten gir derfor også en status på hvilke 
stokastiske simuleringsmetoder som er blitt testet for norske nedbørfelt og hva som må 
videreutvikles for at disse metodene kan kunne implementeres som brukervennlige 
alternativer til PQRUT.  
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2 Nedbør-avløpsmodellering med 
PQRUT 

I nedbør-avløps modellering blir nedbøren (evt. i kombinasjon med snøsmelting) gjort om 
til avrenning ved bruk av en modell som gjengir responsen til nedbørfeltet.  

Nedbør-avløpsmodellen i PQRUT er en enkel, hendelsesbasert modell utviklet av NVE 
på 80-tallet (Andersen mfl.,1983). Hensikten var å lage en nedbør-avløpsmodell som, via 
et begrenset antall justerbare modellparametre, kunne gi et estimat på flommer med høyt 
gjentaksintervall. Modellen er en forenklet versjon av HBV-modellen og beregner avløp 
fra et fastlagt nedbørforløp som representerer en nedbørhendelse med et høyt 
gjentaksintervall, bl.a. PMP (Påregnelig Maksimal Nedbør).  Denne metoden er den mest 
brukte metoden i Norge som i dag gir et estimat på Påregnelig Maksimal Flom (PMF) 
Wilson mfl. (2011).  PMF kan ikke beregnes med statistiske metoder som tar 
utgangspunkt i en frekvensfordeling, fordi PMP-konseptet ikke er forenelig med metoder 
som tar hensyn til sannsynlighet av en gitt flomvannføring. 

2.1 Nedbør-avløpsmodellen i PQRUT 
I PQRUT sin nedbør-avløpsmodell er nedbørfeltet representert ved en karmodell hvor 
avløpet antas å være proporsjonalt med vanninnholdet i karet (Andersen mfl.,1983). 
Avløpet beregnes ved å lede nedbøren gjennom karet som er modellert med to 
utløpskoeffisienter, K1 og K2 (Figur 1). En «åpning» i veggen har som funksjon å 
forsterke feltets reaksjon (K1) når innholdet i karet når terskelnivå, T.  

Modellen har tre modellparametre: 

K1:  Tømmekonstant for øvre nivå [tid-l] 

K2:  Tømmekonstant for nedre nivå [tid-l] 

T: Terskelnivå, skille mellom øvre og nedre nivå [mm] 
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Via de tre parameterne gis formen til hydrografen. K1 og K2 kan fortolkes som helningen 
av flomforløpets resesjonsdel dersom denne plottes logaritmisk, se nederste graf i Figur 1. 
Her beskriver K1 den raskeste avrenningen etter kulminasjonen, mens K2 beskriver 
avrenningen på et seinere tidspunkt når vannføringen er lavere. Høye verdier for K1 
medfører altså rask avrenning ved høy maksimalvannføring, mens lav verdi medfører 
større demping og et tregere avrenningsforløp. Disse parameterne kan kalibreres hvis man 
har tilgang på finoppløselige data.  Hvis modellen skal brukes for umålte felt må de tre 
parameterne beregnes. Det er derfor gjort en regionalisering hvor man har etablert 
regresjonsligninger for å fastsette de tre parameterne via feltegenskaper.  

Modellen har blitt utvidet til å inkludere en markvannssone som gjør det mulig å definere 
én initialtilstand for hele feltet. Det er også innlagt et anslag på fordamping, og tapet 
beregnes ut fra innsjøareal i feltet. For videre analyser i denne rapporten er modellen 
brukt uten disse utvidelsene.      

En mer detaljert beskrivelse av metoden kan fås i Midttømme mfl. (2011), Anderson mfl. 
(1983) eller på engelsk i Wilson mfl. (2011). 
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2.2 Praktisk erfaring med bruk av PQRUT 
Det er ikke gjort en systematisk analyse av brukernes erfaring med hvordan resultat fra 
PQRUT (1983-ligningene) presterer, men en kombinasjon av praktisk erfaring i NVE, 
tidligere anbefalinger (Vassdragshåndboka fra 2010, Retningslinjene fra 2011 etc.) og 
innspill fra både interne og esterne brukere om bruk av PQRUT, kan oppsummeres i to 
hovedkategorier: 

1) PQRUT som nedbør-avløpsmodell:

a. For enkel modell; den kan ikke ta hensyn til intern lagring av vann gjennom 
en flomhendelse.

b. Strenge forutsetninger for bruk av modellen. I utgangspunktet skal man kreve 
full metning av bakken for at en forutsetning om én til én sammenheng 
mellom gjentaksintervall på nedbørsekvensen og flomestimat.  Dette 
indikerer derfor at modellen i utgangspunktet ikke er gyldig for lave 
gjentaksintervall, fordi det er urimelig å anta full metning ved et lavt 
gjentaksintervall på P.
Full metning er heller ikke en antagelse som vil være realistisk for større felt 
fordi metningen vil variere over feltet. Ved bruk av PQRUT for Qdim og PMF 
har man på bakgrunn av erfaring anbefalt at for store felt, f.eks. i Trøndelag 
og på Østlandet, bør det legges inn et markvannsunderskudd ved flommens 
start (Midttømme mfl., 2011).

c. Feltareal: Erfaring tilsier at PQRUT overestimerer flomestimatene for store 
felt > 500/1000 km2.  Vassdragshåndboka hevder metoden egner seg best for 
felt opp til og med 200 km2. Retningslinjene for flomberegninger
(Midttømme mfl., 2011) anbefaler at man for felt > 1000 km2 heller skal 
benytte flomfrekvensanalyser ved estimering av dimensjonerende flom.
I dag er PQRUT programmert med minste tidsskritt på 1 time. Dette er ikke 
optimalt for de minste feltene som har konsentrasjonstid mindre enn 1 time.

d. Sammensatte felt: Bruk av PQRUT på flere delfelt gir til dels betydelig 
høyere verdier enn hvis man beregner flomverdier for et totalfelt for deretter 
å fordele tilløpsflommen mellom delfeltene.

e. Feltegenskaper: Ikke egnet for felt med stor effektiv sjøprosent, eller trange 
utløp (se også kap. 5.2.3).

f. Usikker nedbørinput: Usikkerhet i ekstremnedbøren overføres til 
flomestimatet. Å finne en representativ nedbørstasjon med langtidsserie kan 
være utfordrende. Arealreduksjonsfaktoren vurderes av flere brukere som 
konservativ, spesielt for store felt. Vurdering av nedbørforløpets effekt på 
kulminasjonsvannføringen ønskes ytterlig vurdert1.

g. Snøsmelting: PQRUT egner seg best for felt hvor regndrevne flommer er de 
mest kritiske. Det oppleves som utfordrende å kombinere regn og

1 Nedbørforløpets effekt på flomverdi er vurdert av Stenius mfl., (2021). 
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snøsmelteforløp for felt med betydelig snøsmeltning, slik at den simulerte 
flommen får et riktig gjentaksintervall.  

h. Kalibrering: Sjelden tilgang på data for kalibrering. Tester gjort av NVEs
flomvarsling i 2013 viste at kalibrering av 65 felt ga 45 % høyere verdier for
K1 sammenlignet med det ligningene ga (variasjonen var imidlertid svært
stor).

i. Presterer ulikt, ulike steder i Norge. Brukere melder at PQRUT ser ut til å
sammenfalle bedre med statistiske metoder i områder med høy
middelavrenning, og da spesielt langs kysten, men at PQRUT nesten
konsekvent overestimerer for kontinentale felt på Østlandet og indre strøk på
Nordvestlandet og i Nord-Norge.

2) PQRUT – ved bruk av ligninger fra 1983 i umålte felt:

a. Modellparametrene oppleves som meget sensitive for HL og ASE.  Noen
brukere mener at spesielt flate felt (lav HL) kan gi urealistiske lave K1-
verdier.

b. Korrigering av feltparametrene: Andersen mfl. (1983) anbefaler at dersom
nedbørfeltet har en stor andel myr og/eller bart fjell, bør K1-verdien justeres.
Noen brukere mener imidlertid at dette gir for høye og urealistiske K1-
verdier, og at datagrunnlaget for denne anbefalingen er for svak.

Hendelsesbaserte nedbør-avløps modeller for beregning av dimensjonerende flom er, i 
prinsippet mer utfordrende for felt hvor snøsmelting utgjør en betydelig del av flommen 
fordi det er utfordrende å kombinere sannsynligheten for både regn og snøsmelting av et 
bestemt gjentaksintervall (Wilson mfl., 2011). Man antar derfor at nedbør-avløps 
modellering vil fungere best i felt hvor flommene stort sett er regndrevne, og hvor man i 
prinsippet kan si at PT gir QT. I lys av at ulike regioner i Norge har ulike flomregimer må 
man derfor forvente at PQRUT vil prestere ulikt i forskjellige deler av landet. Dette 
støttes av den generelle oppfatningen blant brukerne av at man har større tiltro til 
resultatene med PQRUT-modellen på Vestlandet og kystområder generelt fordi 
resultatene sammenfaller bedre med de statistiske flomfrekvensanalysene.  I kyststrøk er 
nedbørfeltene generelt sett mindre, og de domineres i større grad av regnflommer.  

Praktisk erfaring tilsier at PQRUT-modellen overestimerer flomtopp for større nedbørfelt. 
Dette har sannsynligvis noe med at modellen er forholdsvis enkelt bygget opp og ikke 
tillater en intern lagring av vann i feltet gjennom en flomhendelse. Lundqvist (Tidsskrift 
Vann, 2013) hevder at overestimering av flomtopp er spesielt utfordrende for store felt på 
Østlandet, hvor PQRUT i flere tilfeller gir dobbelt så store flomverdier som de statistiske 
flomfrekvensanalysene. Han peker på usikker kalibrering og ekstremnedbør som 
hovedårsaker til forskjellene.     

2.3 PQRUT med ligninger fra 1983 
2.3.1 Datagrunnlag og kalibrering 
Det opprinnelige datagrunnlaget til Andersen mfl. (1983) var på 50 nedbørfelt med 
tilgang på finoppløselig data for vannføring og nedbør. Det ble gjort kalibrering av 48 
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felt, hvorav 10 felt ble utelukket før den endelige regresjonsanalysen, som derfor i 
prinsippet er basert på 38 felt (Andersen mfl., 1983) eller muligens et mindre antall (20 
felt; Lundquist, 2013).  

Det ble ikke utført noen test av representativitet av datautvalget. Andersen mfl. (1983) 
presiserer at felttyper i dalførene på Østlandet var dårlig representert og at felt fra Nord-
Norge ikke var med i det hele tatt. Alle nedbørfelt er altså lokalisert i Sør-Norge.   

Siden modellen ikke har parametere som kan ta hensyn til allerede lagret vann eller 
endringer i lagringen, antar man at nedbørfeltet må være helt mettet ved starten ved hver 
flomhendelse. Dette ble hensyntatt i kalibreringen ved å sette krav om at man i de to 
foregående ukene av en flomhendelse må ha fått tilført 50-100 mm nedbør.  

Det finnes ingen dokumentasjon på hvor mange flomhendelser som er kalibrert for hvert 
nedbørfelt. 

2.3.2 Regionalisering: Feltparametre og ligninger 
Utvalget av feltparametre man ønsket å teste opp mot de kalibrerte modellparameterne 
baserte seg i stor grad på arbeidet som ble gjort av Wingård mfl. i 1978 da de utviklet et 
regionalt formelverk for flomfrekvensanalyse for Norge. Andersen mfl. (1983) la vekt på 
å konsentrere seg om de parameterne man ut fra erfaring visste hadde stor betydning.  

En stegvis multippel lineær regresjon ble benyttet for å etablere sammenheng mellom de 
kalibrerte modellparameterne og de utvalgte feltparametrene. De kalibrerte nedbørfeltene 
(antall 38 eller 20 avhengig av kilde) ble brukt i den endelige regresjonsanalysen, og 
ligningene for modellparameterne ble som følger:  

Tabell 1 Ligninger for modellparameterer til PQRUT, utledet av Andersen mfl. (1983) 

K1  = 0.0135 + 0.00268ꞏHL – 0.01665 ꞏ ln (ASE)  (1.1) 

K2 = 0.009 + 0.21ꞏ K1 – 0.00021ꞏHL (1.2) 

      T  = -9.0 + 4.4 ꞏ K1
-0,6  + 0.28ꞏqN (1.3) 

Når effektiv sjøprosent er null, settes ASE = 0,001. 

HL: helningen i feltet/ relieff-forhold [m/km]. Definert som H50/LF, der H50 er 
høydeforskjell i meter mellom 25- og 75-% passasjen på feltets hypsografiske 
kurve og LF er feltaksens lengde i km.   

ASE: effektiv sjøprosent [%]. Definert som 100 • Σ(Ai • ai )/A2 , der ai er innsjø i’s 
overflateareal, Ai er det totale tilsigsarealet til samme innsjø og A er hele 
nedbørfeltets areal.  

qN: midlere spesifikt årsavløp/normalavløp/årsavrenning/årlig avrenning, 1961-1990 
[l/s/km²]. 

K1 er den viktigste av parameterne, da denne bestemmer formen på den høyeste delen av 
flomhydrogramment (Andersen m. fl., 1983). K2 og T er selvsagt sterkt korrelerte med K1

som følge av at K1 er en variabel i ligningene for K2 og T. Det er i Andersen mfl. (1983) 
gitt anbefalinger om hvordan man bør korrigere modellparameterne utfra feltegenskaper 
(stor myr- og snaufjellandel) og nedre grense for K1.  
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2.3.3 Usikkerhet i modellparametrene 
Andersen m. fl (1983) gjorde ikke en vurdering av usikkerhet i estimering av 
modellparameterne. 

2.4 PQRUT med ligninger fra 2016 
I 2016 ble et nytt sett med ligninger for modellparameterne i PQRUT utviklet (Filipova 
mfl., 2016). Dette var ikke et prosjekt i NVE-regi, men en del av en PhD ved 
Universitetet i Sørøst Norge.  

Med tilgang på nyere og et større utvalg av tidsserier med finoppløselige vannføringsdata 
og disaggregerte nedbørdata ønsket Filipova mfl. (2016)  

1) å revidere de empiriske ligningene fra 1983

2) benytte metoder som beskriver usikkerheten i modellparameterne

3) teste grad av romlig autokorrelasjon i modellparameterne

Formålet med pkt. 3) var å se om det var mulig å etablere ulike ligninger (med 
forskjellige feltparametre) for ulike regioner i Norge. Det var kun Østlandet som viste seg 
å være en statistisk signifikant homogen region.  Likevel var det ikke tilstrekkelig antall 
nedbørfelt i denne regionen for å utvikle robuste ligninger, og det ble derfor kun utledet 
ett sett med ligninger for hele Norge. Ligningene inkluderer flere feltparametre enn settet 
fra 1983.  

2.4.1 Datagrunnlag og kalibrering 
Filipova mfl. (2016) satte følgende krav til vannføringsstasjonene som ble inkludert i 
datagrunnlaget: 

1) kun uregulerte stasjoner,

2) minst 10 år med data med timesoppløsning,

3) det var allerede etablert en HBV-modell for nedbørfeltet (dette for å kunne skille
ut regndominerte flomhendelser til kalibreringen, < 20 % snøsmeltebidrag).

Størrelsen på nedbørfeltene ble begrenset til små og mellomstore felt (6-1647 km2), basert 
på praktisk erfaring om at metoden overestimerer flomtopper for store felt (se 2.2). Data 
fra 55 vannføringsstasjoner ble benyttet i kalibreringen, og alle vannføringsstasjoner 
inngår i det norske klimareferansesettet (Fleig, mfl., 2013) og antas dermed å være av god 
kvalitet. De 45 største flomhendelsene (regndominerte flommer) for hvert nedbørfelt ble 
brukt i kalibreringen. Ved bruk av HIRLAM-modellen (Vormoor & Skaugen, 2013) ble 
3-timersnedbør disaggregert og jevnt fordelt til timesverdier, for å bli brukt som input til
modellkjøringene.

KGE-kriteriet Kling-Gupta-efficiency kriteriet (Kling-Gupta, 2009) ble brukt for å 
evaluere kalibreringens suksess.        

For å unngå å ekskludere mange flommer i datagrunnlaget pga. krav om full metning i 
forkant av en flomhendelse introduserte Filipova mfl. (2016) en ny parameter, Lp, i 
kalibreringen. Tapskonstanten (Lp) ble brukt for å ta hensyn til initiale tap til 
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markvannsonen, nedsenkninger og fordampning. Lp ble kalibrert for hvert nedbørfelt og 
hver flomhendelse.  

Det ble opprinnelig gjort kalibrering av 55 felt, men 6 felt ble utelukket før den endelige 
regresjonsanalysen, som derfor er basert på 49 felt2. Figur 2 viser at de 49 nedbørfeltene 
har en forholdsvis jevn fordeling over Norge, men med noen færre stasjoner i nord. 

Figur 2 49 nedbørfelt inngår i datagrunnlaget til Filipova mfl. (2016). 

2  Av datagrunnlaget på 49 stasjoner, ble én stasjon utelukket ved etablering av regresjonsligningen 
for K1, to stasjoner for ligningen til K2 og én stasjon ble utelukket for ligningen til T. 
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2.4.2 Regionalisering: Feltparametre og ligninger 
Ni feltparametre3 som beskriver geomorfologiske feltkarakteristikker og fem parametere4 
som beskriver klimatiske og hydrologiske egenskaper ble valgt ut til å inngå i analysene. 
Filipova mfl. (2016) presiserer at variasjonen i de til sammen 14 feltparameterne er store. 
Alle verdier ble hentet fra karttjenester fra NVE, bortsett fra årlig avrenning som er basert 
på observert, daglig vannføring gjennom tilgjengelig tidsperiode for målestasjonen, samt 
griddet temperatur- og nedbørdata (1961-1990) fra seNorge.    

Multippel lineær regresjon (Se 1-3) med ‘Leave one out’ kryssvalidering ble brukt for 
utvikling av ligningene for modellparameterne: 

K1 = 0.031 - 0.0343ꞏASKOG – 1.35ꞏ10-5ꞏP – 0.0102ꞏln (ASE/100) +1.83ꞏK2         (1) 

K2 = - 0.031 + 0.000521ꞏ HL – 0.004184ꞏln (ASE/100) +0.01026 DT (2) 

          T = 7.31 + 0.00636 ꞏP + 1.591ꞏK2
-0.6-0.5343ꞏln (ASE/100) – 0.09283ꞏ LF    (3) 

Når effektiv sjøprosent er null, settes ASE = 0,001. 

ASKOG: andel skog (arealfraksjon) [-] 

P:  årlig nedbør [mm/år] 

ASE:  effektiv sjøprosent [%]. Definert som 100 • Σ (Ai • ai) /A2, der ai er innsjø i’s 
overflateareal, Ai er det totale tilsigsarealet til samme innsjø og A er hele 
nedbørfeltets areal.  

HL: helningen i feltet/relieff-forhold [m/km]. Definert som H50/LF, der H50 er 
høydeforskjell i meter mellom 25- og 75-% passasjen på feltets 
hypsografiske kurve og LF er feltaksens lengde i km.   

DT: dreneringstettet, [km-1]. Definert som total lengde av elver i nedbørfeltet delt 
på nedbørfeltareal (EL/A). DT er sterkt korrelert med gjennomsnittlig avstand 
fra hvert punkt i feltet, så den har en betydning for responstid på nedbør.  

LF: feltaksens lengde [km]. Lengden fra utløpet av nedbørfeltet til det fjerneste 
punktet på feltgrensen. 

«The Spearman rank» ble brukt for vurdering av korrelasjon mellom feltparameterne og 
modellparameterne. K1 er signifikant korrelert med effektiv sjøprosent (ASE) og årlig 
nedbør (P). K2 er signifikant korrelert med hele 8 parametere (A, q, P, T, Tv, HL, ASE og 
DT). T er signifikant korrelert med q, P og ASE. Det er også en sterk korrelasjon mellom 
modellparameterne, fordi ASE finnes i ligningene for både K1 og K2, og K2 er en variabel i 
ligningen for T. Grunnen til at flere feltparametre ikke er tatt med i ligningene er fordi 
noen feltparametre som viser korrelasjon med K1, K2 og T, er selv korrelert med 
hverandre. Ved bruk av trinnvis regresjon velger man bare feltparametre som bidrar til å 

3 Areal (A), Medianhøyde H50, feltlengde (LF), effektiv sjøprosent (ASE), dreneringstetthet (DT), 
Helning (HL), skogandel (ASKOG), myrandel (AMYR), snaufjellandel (ASF) 
4 Gjennomsnittlig sommertemperatur (TS), gjennomsnittlig vintertemperatur (TV), gjennomsnittlig 
temperatur (T), gjennomsnittlig årlig avrenning (Q), årlig nedbør (P).  
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forbedre modellen etter at andre parametere med en høyere korrelasjon allerede er 
inkludert i ligningen.   

Variasjonen i K1 er størst for trege felt som har et stort nedbørfelt (A), er slake (lav HL) 
og/eller har lav dreneringstettet (lav DT). Filipova mfl. (2016) hevder at dette ikke er 
overraskende siden man må forvente at en hendelsesbasert modell som PQRUT for store 
felt vil kunne prestere godt for en flomhendelse, men for andre flomhendelser prestere 
meget dårlig.  Dette er fordi vi vet at romlig fordeling av nedbørintensitet og metning vil 
variere mer for større felt enn for små felt. Derfor er f.eks. det største feltet i datasettet en 
‘outlier’ og dermed ikke med i ligningen for K1.   

2.4.3 Usikkerhet i modellparametrene 
Filipova mfl. (2016) vurderte også usikkerheten i modellparametrene (K1, K2 og T) ved å 
beregne ‘Coefficient of Variation (CV)’ for de kalibrerte modellparameterne for hvert 
nedbørfelt, og korrelasjon mellom CV og feltparametrene.  

Grunnlaget for denne beregningen ligger i de kalibrerte verdiene for hvert nedbørfelt, dvs. 
at hver kalibrerte hendelse gir ulike verdier for K1, K2 og T. Man får dermed en fordeling 
av verdier for hver modellparameter for hvert nedbørfelt. Ut fra dette kan man beregne en 
CV for nedbørfeltet for hver modellparameter som igjen kan regionaliseres i forhold til 
nedbørfeltegenskaper.  Ligningene beskriver resultatene av regionaliseringen av CV som 
er en funksjon av nedbørfeltegenskaper, og består bl.a. av noen feltparametre som ikke er 
med i ligningene 1-3 ovenfor;   

CV(K1)  = 88.24 - 0.016ꞏQ – 3.97ꞏDT + 0.018ꞏA                (4) 

CV(K2)  = 67.86 – 3.74ꞏ ln(A) + 14.99ꞏASKOG (5) 

CV(T)  = 78.75 - 5.46ꞏ ln(A) + 48.80ꞏAMYR   (6)  

(6)   

Q: årlig avrenning [mm/år] 

DT: dreneringstettet, [km-1]  

A: nedbørfeltets areal [km2]  

ASKOG: andel skog [-]  

AMYR: andel myr [-]  

Ligningene for CV for modellparameterne viser at usikkerheten i K1-verdiene er høyest i 
store nedbørfelt, og er lavere i nedbørfelt med høyere årlig avrenning og større 
dreneringstetthet. Usikkerheten i K2 øker med andel skog, og i T med andel myr i 
nedbørfeltet.  Ligningene (4-6) kan brukes til å vurdere usikkerhet i det endelige PQRUT 
estimatet ved å beregne CV for hver modellparameter.  

Alternativt kan man også bruke modellparameterverdier som representerer 5 og 95 
persentilene av fordelingen (dvs. K1 ± K1 * CV * 2, for K1 for eksempel) og bruke disse 
verdiene videre i en PQRUT-beregning for å gi et anslag på usikkerhet i PQRUT-
estimatet som skyldes usikkerheten i PQRUT- modellparameterne.   
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2.4.4 Test av romlig avhengighet 
For å se om man kunne finne regionale sammenhenger mellom modellparameterne K1, K2 

og T ble to ulike metoder tatt i bruk, The Moran’s I test og PAM5 ‘cluster’ analyse 
(Filipova mfl., 2016).  

Resultater fra The Moran’s I test viser at «the spatial autocorrelation for the cluster 
pattern is not significant». En årsak til dette kan være K1, K2 og T sin sterke korrelasjon til 
de geomorfologiske feltparametrene HL, LF, ASE og DT. En annen utfordring med å påvise 
romlig avhengighet kan stamme fra at datasettet er forholdsvis lite, og dermed ikke har 
tydelige «klynger» av nedbørfelt.   

Clusteranalysen, som ble gjort for fire feltparametre (DT, HL, ASE og Q) som alle har sterk 
korrelasjon med modellparameterne og som også inkluderer informasjon om regionale 
mønstre, ga heller ikke geografiske homogene regioner, unntatt nedbørfeltene på 
Østlandet (Filipova mfl.2016), se Figur 3. Dessverre var datagrunnlaget for lite til å 
etablere egne ligninger for denne regionen. 

Figur 3 Clusteranalyse, region 2 Østlandet (grønn) er eneste signifikante region 

5 PAM er en type clusteranalyse, «partitioning aound the medoids» (Filipova mfl., 2016). 
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2.5 Gyldighetsintervaller 
Ligningene for estimering av modellparameterne K1, K2 og T er strengt tatt kun gyldige 
for det parameterspennet som er benyttet i datagrunnlaget som ble benyttet for å etablere 
ligningene, og bør benyttes med forsiktighet utenfor disse intervallene. 
Tabell 2 Gyldighetsintervall for bruk av PQRUT med ligningene fra 2016 og 1983 (Filipova mfl., 2016, 
Andersen mfl.,1983) 

2.6 Effekten av kalibrering 
I Filipova mfl. (2016) finnes det en sammenligning av PQRUT-resultater beregnet med 
kalibrerte modellparametre og resultater beregnet med regresjonsligningene fra hhv. 1983 
og 2016, se (Figur 4).  Sammenligningen viser det såkalte KGE-kriteriet (Kling-Gupta; 
ref. 2009) for de 49 nedbørfeltene som ble brukt for utvikling av 2016-ligningene.  

Som ventet gir kalibrering av modellparameterne høyere KGE-verdier enn kjøringer 
basert på de regionaliserte ligningene.  I tillegg viser figuren at for de aller fleste 
nedbørfelt så fungerer 2016-ligningene litt bedre enn 1983-ligningene.  Likevel er KGE-
verdiene forholdsvis lave for alle simuleringsalternativer for de aller fleste nedbørfeltene.  
Median KGE-verdien for kjøringene som er basert på de kalibrerte modellparameterne er 
litt under 0.60.   

Dette fremhever to viktige poeng: 

1) Om man har mulighet til å kalibrere PQRUT mot observerte flomhendelser for
et gitt nedbørfelt bør dette gjøres istedenfor å beregne verdiene med de
regionaliserte ligningene. Kalibrerte modellparameterverdier for nedbørfelt
som var med i 2016-studien finnes i Vedlegg 1.1.

2) PQRUT er en enkel modell og simuleringene setter noen strenge forutsetninger
(full metning osv.) som gjør at metoden har en begrenset forklaringsverdi
uavhengig av hvordan man fastsetter parameterverdiene for kjøringene.

Variabel Enheter 
Felt for regionalisering 

1983 (ant. =38 eller 20) 

Felt for regionalisering 
2016 (ant. = 49) 

Helning, HL m/km2 1,7 -72 2,8- 61 

Effektiv sjøprosent, ASE % 0 -7,7 0 - 10 

Årlig avrenning, q l/s/km2 13 -105 14 - 112 

Dreningingstetthet, DT km/km2 - 0,8 - 2,7 

Andel skog, ASKOG % - 0 - 94 

Årlig nedbør, P mm - 510 - 4671 

Feltlengde, LF km - 2,4 - 66 

Areal, A km2 0,4 -792 6-1092
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Figur 4. Sammenligning av KGE (' Kling-Gupta Efficiency') kriterium for 
observerte hendelser mot simulerte hendelser basert på modellparametre som 
a) kalibrert (‘calibration’), b) beregnet utfra to versjoner av 2016 ligninger
(‘weighted regression’ og ‘regression’) og c) beregnet ut fra 1983 ligninger
(‘equations’). Positive verdier betyr et godt samsvar mellom observerte og
simulerte verdier, der 1.0 er en perfekt score. Negative verdier betyr at
modellen gir ingen nyttig informasjon.
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3 Sammenligning – ligninger fra 
1983 med ligninger fra 2016 

Dersom man sammenligner flomverdier fra observerte hendelser med flomestimat fra 
PQRUT med bruk av ligninger fra 1983 og ligninger fra 2016, kan man se noen små 
fordeler ved bruk av de nye ligningene (2016), se Figur 4 . Variasjonen i grad av suksess 
(KGE-kriteriet) er mindre, samt at flomestimatene med de nye ligningene i snitt treffer litt 
bedre med observasjonene. Likevel er antall nedbørfelt som er vurdert i denne 
sammenligningen begrenset (55 stk.).  

Vi ønsket å se om man må forvente forskjeller i flomestimat ved bruk av de to ulike 
ligningssettene. For å få testet så mange nedbørfelt som mulig ble ca. 3600 uregulerte felt 
(z-felt6) i Norge plukket ut via en GIS-analyse og testet med begge sett ligninger.  Disse 
z-feltene ble også benyttet for testing av de nye regionale flomformlene (Engeland mfl.,
2020).

Fordi de fleste av disse nedbørfeltene (z-feltene) er umålte, er det ikke mulig å 
sammenligne simuleringene med observerte flomhendelser.  Sammenligningen fokuserer 
derfor på hvor store de relative avvikene er mellom de spesifikke flomverdiene beregnet 
med 1983-ligningene og verdiene beregnet med 2016-ligningene. I tillegg undersøker vi 
om det kan være en sammenheng mellom de største avvikene og ulike feltegenskaper.  

For bruk av PQRUT for estimering av dimensjonerende flom, anbefaler retningslinjer for 
flomberegninger (Midttømme mfl., 2011) at man skal sammenligne estimatene med andre 
statistiske metoder. Vi har derfor også sammenlignet flomestimat fra PQRUT (med begge 
ligningssett) med de statistiske metodene; RFFA-2018, RFFA-NIFS og lokal 
flomfrekvensanalyse. For denne sammenligningen har man brukt samme datagrunnlag 
som ble benyttet når man utledet de nye regionale formelverkene, som består av totalt 314 
uregulerte tidsserier med god kvalitet på flomdata (Engeland mfl., 2016).     

3.1 Grunnlagsdata 
3.1.1 Nedbørfelt 
En GIS-analyse plukket ut 3600 (z-felt) uregulerte nedbørfelt og tilhørende 
feltegenskaper fordelt rundt om i hele Norge. 2986 felt ble med videre inn i analysene. 
Følgende nedbørfelt ble fjernet: 

- effektiv sjøprosent > 10 %

- areal < 1 km2 og areal > 1648 km2

- urealistiske feltegenskaper, bl.a. i beregnede feltlengder (skyldes feil i
kartgrunnlag, eller GIS-analysen).

6 Z-felt er enten hele nedbørfelt til hav, eller et sidenedbørfelt (Engeland m.fl., 2020). 

.  



20 

Det forventes at utfallsrommet for noen av feltegenskapene i feltene brukt av Filipova 
mfl. (2016) (heretter kalt «2016-feltene»), feltene brukt i 1983 og z-feltene kan være noe 
forskjellige. Vi har ikke sett på feltegenskapene til feltene som ble brukt i 1983. 

De største forskjellene om man sammenligner 2016-feltene med z-feltene er årlig nedbør 
(P), areal (A), bratthet (HL) og feltlengde (FL). Z-feltene har en større andel tørre felt enn 
2016-feltene. Z-feltene har også flere små felt og en større andel felt som er litt slakere enn 
2016-feltene. Z-feltene har også en større andel felt med kortere feltlengde, noe som er 
logisk i og med at det også er flere små felt. 

Utfallsrommet for noen av feltegenskapene for de to datasettene kan ses i Figur 5. 

Figur 5 Utfallsrom for feltegenskaper for 2016-feltene (49 stk.) og z-feltene (2986 stk.). 
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3.1.2 Input og modellkjøring 
Analysene er gjort i programmet R. PQRUT er kjørt med forutsetning om full metning, 
som vurderes som en rimelig antagelse for en 1000-års hendelse. Som input er 1000-års 
nedbør benyttet. For å forenkle analysen, har man innhentet forløp for P1000 fra MET for 
et typisk tørt, normalt og vått felt med årsnedbør på hhv. 400 mm/år, 1800 mm/år og 3500 
mm/år. Med utgangspunkt i z-feltenes årsnedbør, hentes verdier for P1000 fra MET via 
interpolasjon mellom de tre eksempel-forløpene. For alle felt er det benyttet en 
arealreduksjonsfaktor (Førland, 1992).     

For å sikre at simuleringene inkluderer kulminasjonsverdiene for alle felt, er varigheten 
på simuleringene satt til 48 timer. Alle simuleringer beregner både døgnmiddelvannføring 
og kulminasjonsvannføring.  

De relative forskjellene mellom ligningssettene fra 1983 og 2016 viser tilnærmet samme 
tendens, uavhengig om man ser på døgnverdier eller kulminasjonsverdier, eller endring 
av nedbørforløp. For å forenkle analysen er derfor kun resultater med 
kulminasjonsvannføring og sentrert nedbørmaksimum presentert i rapporten. Vi testet 
også tre ulike nedbørforløp med ulik plassering av nedbørmaksimum (tidlig, seint og 
sentrert maksimum) uten at man så særlig store forskjeller mellom de to ligningssettene. 
Videre analyser baseres derfor kun på et sentrert nedbørforløp.  

I Andersen mfl. (1983) anbefaler man å korrigere K1 for felt med spesielt stor andel myr 
eller snaufjell. Dette er ikke gjort i denne analysen, da Filipova mfl. (2016) ikke anbefaler 
å korrigere noen av modellparameterne ved bruk av 2016-ligningene, samt at grunnlaget 
for anbefalingene fra 1983 er basert på erfaring gjort under kalibrering som kun omfatter 
noen få felt.    

Figur 6 1000 års nedbørforløp for tre felt med ulik årsnedbør: tørt (400 mm/år), middels (1800 mm/år) og 
vått (3500 mm/år). 
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3.2 Resultat – sammenligning 
Hovedtrekkene fra sammenligning av Q1000 (kulminasjon) ved bruk av ligninger fra 2016 
og 1983 viser at: 

• I ca. 60 % av tilfellene (z-felt) gir 2016-ligningene størst verdier.

• I ca. 40 % av tilfellene (z-felt) gir 1983-ligningene størst verdier.

• Medianverdien til alle z-feltene gir PQRUT med 2016-ligninger ca. 10-15 %
større verdier i forhold til PQRUT med 1983-ligninger, men i noen nedbørfelt
kan forskjellen bli 200 % eller mer.

• PQRUT med 1983-ligninger gir større verdier for små felt.

• PQRUT med 2016-ligninger gir større verdier for slake felt (lav HL).

I avsnittene under viser vi utvalgte plott som belyser forskjellene ved bruk av de to ulike 
ligningssettene. 

Figur 7 Sammenligning av K1 (til venstre) og K2 (til høyre) ved bruk av ligninger fra 1983 og 2016. Blå 
prikker er z-feltene og rød pikker (2016-felt) er felter som ble brukt for utvikling av de nye ligningene i 
2016. 

Plottene i Figur 7 viser modellparametrene K1 og K2 beregnet med ligningene fra 1983 og 
2016. K1, øvre tømmekonstant, er den modellparameteren i PQRUT som har mest å si for 
flomestimatet (Qkulm). K1 bestemmer formen på den høyeste delen av flomhydrogrammet. 
Så selv om man har større spredning for K2-verdiene med de nye ligningene, så vil ikke 
dette merkes like godt i resultatene (Qkulm). Man ser at man har en forholdsvis liten 
spredning i K1-verdiene. For de laveste K1-verdiene gir 2016 større verdier enn 1983. Ved 
høye K1-verdier gir ligningene fra 1983-høyere verdier.  

Figur 7 viser at 2016-feltene ligger godt innenfor utfallsrommet for K1 og K2 til z-feltene, 
og de høyeste verdiene for K1 og K2 ikke er representert i 2016-feltene.  



23 

Figur 8 Sammenligning av spesifikk 1000-års flom, q1000, simulert med PQRUT med ligninger for 
modellparametre fra hhv. 1983 og 2016.  

I Figur 8 vises simulerte 1000-års verdier, for både kulminasjon og døgnvannføring. Man 
ser at 2016-ligningene har en tendens til å gi høyere verdier for felter som har lave 
spesifikke 1000-årsverdier.  Ligningene fra 1983 gir større kulminasjonsverdier enn 
ligningene fra 2016 for felt med Q1000> 4000 l/s/km2. Tilsvarende mønster for døgnmidler 
(qdøgn), men mindre avvik for felt med høyest spesifikke verdier. Dette er som forventet 
utfra en antagelse om at forskjellene i spesifikk kulminasjonsflom fra felt til felt er større 
for kulminasjonsverdier enn for døgnmiddelverdier.     

Figur 9 Prosentvis forskjell i q1000 kulm mellom PQRUT 1983 og PQRUT 2016. Røde prikker viser 
Østlandsfeltene. Heltrukken linje viser medianverdien for alle feltene, og stiplet linje 5 og 95 -
persentilen.  

Figur 9 viser resultatene på en litt annen måte, hvor plottene viser % -vis forskjell i 
flomestimatene ved bruk av de ulike ligningssettene. Til venstre vises tilfellene hvor 
1983-ligningene gir større verdier enn 2016 (ca. 40 % av tilfellene), og til høyre ser man 
tilfeller hvor 2016-ligningene gir større verdier enn 1983. De blå linjene viser 
medianverdien, 5 og 95-persentilen. Man kan f.eks. se at det er sjelden at 1983-ligningene 
viser verdier som er mer enn 60 % større. Forskjellene øker for felter med høy spesifikk 
kulminasjonsvannføring. For felt hvor 2016-ligningene (figur til høyre) gir større verdier, 
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gjelder dette for ca. 60 % av feltene. Her er også forskjellene mellom ligningssettene mye 
større. Ved 95-persentilen har man f.eks. en forskjell på ca. 170 %.    

For å se om man kunne se noen regionale (Østlandsfeltene, se 2.4.4) forskjeller i 
datamaterialet, skilte vi ut Østlandsfeltene med røde prikker, se Figur 9. Som figuren 
viser så synes det ikke å være noen systematiske forskjeller for Østlandsfeltene.   

For å se om de største avvikene i flomestimatene kan relateres til enkelte feltegenskaper 
ble den prosentvise forskjellen mellom de to ligningene plottet mot feltegenskaper, se et 
utvalg av testene i Figur 10 - Figur 14. Effektiv sjøprosent og feltareal er eksempler på 
feltegenskaper som i stor grad ikke kan relateres til de største avvikene. Man kan så vidt 
antyde at forskjellen mellom estimatene øker noe med økt effektiv sjøprosent og for de 
små feltene for de tilfeller hvor 1983-ligningene gir større flomestimat enn 2016-
ligningene.  

HL, som sier noe om hvor bratt feltet er, er en feltegenskap som synes å forklare de største 
avvikene, og særlig for tilfellene hvor 2016-ligningene gir større verdier enn 1983-
ligningene. Jo slakere feltene er, dess større er avviket.  

Figur 10  Plott til venstre viser z-felt hvor 1983 gir større verdier enn 2016, og motsatt i plott til høyre. X-
akse viser prosentvis forskjell i q1000, og y-aksen viser z-feltenes effektive sjøprosent. Heltrukken linje 
viser medianverdien for feltene, og stiplet linje 5 og 95 - persentilen.  
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Figur 11 Plott til venstre viser z-felt hvor 1983 gir større verdier enn 2016, og motsatt i plott til høyre. X-
akse viser prosentvis forskjell i q1000, og y-aksen viser z-feltenes feltareal. Heltrukken linje viser 
medianverdien for feltene, og stiplet linje 5 og 95 -persentilen.  

Figur 12 Plott til venstre viser z-felt hvor 1983 gir større verdier enn 2016, og motsatt i plott til høyre. X-
akse viser prosentvis forskjell i q1000, og y-aksen viser z-feltenes bratthet, HL. Heltrukken linje viser 
medianverdien for feltene, og stiplet linje 5 og 95 % -persentilen.  
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Figur 13 Plott til venstre viser z-felt hvor 1983 gir større verdier enn 2016, og motsatt i plott til høyre. X-
akse viser prosentvis forskjell i q1000, og y-aksen viser z-feltenes årlige nedbør, P. Heltrukken linje 
viser medianverdien for feltene og stiplet linje 5 og 95 - persentilen. 

Figur 14 Plott til venstre viser z-felt hvor 1983 gir større verdier enn 2016, og motsatt i plott til høyre. X-
akse viser prosentvis forskjell i q1000, og y-aksen viser z-feltenes normalavrenning (1961-1990). 
Heltrukken linje viser medianverdien for feltene og stiplet linje 5 og 95- persentilen. 

3.3 Sammenligning med statistiske metoder 
En vurdering av metoder for flomfrekvensanalyser bør, i prinsippet, se på pålitelighet av 
estimatene beregnet med en viss metode.  Dette kan for eksempel gjøres ved å 
sammenligne estimatene beregnet med den utvalgte metoden mot et empirisk estimat som 
tar utgangspunkt i observerte tidsserier.  Dette kan bare gjøres for gjentaksintervaller som 
kan estimeres direkte fra tidsserien. Eksempelvis så kan en 5-års flom estimeres empirisk 
fra en tidsserie med lengde på 50 år med liten usikkerhet og uten bruk av statistiske 
flomfrekvensanalyser.   

En slik evaluering kan dessverre ikke gjøres for dagens PQRUT-metode, fordi 
forutsetningen om mettet forhold i nedbørfeltet gjør at metoden i utgangspunktet bare 
gjelder for høye gjentaksintervaller, og disse høye gjentaksintervallene overskrider i dag 
lengden på tilgjengelige tidsserier. Vi har istedenfor valgt å sammenligne resultatene 
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beregnet med PQRUT med estimatene beregnet med tre statistiske metoder; RFFA 2018, 
RFFA-NIFS og lokal flomfrekvensanalyse. 

Vi har kun vurdert 1000-års flommen og kjørt simuleringene med inndata som beskrevet 
ovenfor, dvs. at mulig bidrag fra snøsmelting ikke er inkludert i beregningene. For denne 
sammenligningen har man brukt samme datagrunnlag som ble benyttet når man utledet de 
nye regionale formelverkene, som da består av uregulerte tidsserier med god kvalitet på 
flomdata (Engeland mfl., 2016).     

Poenget med denne sammenligningen er å fange opp evt. store avvik mellom estimatene 
beregnet med statistiske metoder og PQRUT-metoden med de to ulike ligningssettene. 
Samtidig er det viktig å fremheve at tallene beregnet med statistiske analyser heller ikke 
nødvendigvis er en fasit for det meste pålitelige estimatet.  

Figur 15 viser en sammenligning av kulminasjonsverdien for 1000-års flommen beregnet 
med PQRUT og med den nye regionale flomformelen (RFFA 2018) for 291 nedbørfelt.  
Nedbørfeltene er inndelt i tre grupper, 1-50 km2, 50-800 km2 og > 800 km2. De stiplede 
linjene viser hvor avviket mellom de to metodene er større enn hhv. 50 og 100%.  

Figur 15 Estimater på 1000-års kulminasjonsflom beregnet med PQRUT (1983-ligninger til venstre og 
2016-ligninger til høyre) mot estimater basert på den nye regionale flomformelen (RFFA 2018) for 291 
nedbørfelt med areal mellom 1 og 1600 km2. De stiplede linjene viser hvor estimatene avviker 50 og 
100%.   

Resultatene som er vist i Figur 15 tyder på at flomestimat med 2016-ligningene (PQRUT) 
gir et litt bedre samsvar med RFFA-2018 enn 1983-ligningene fordi det generelt er 
mindre avvik mellom estimatene ved bruk av 2016-ligningene.  Samtidig viser figurene at 
for nedbørfelt med kulminasjonsflom mindre enn 2000 l/s/km2, har 2016-ligningene en 
tendens til å gi høyere estimater enn RFFA-2018, mens 1983-ligningene gir både høyere 
og lavere estimater. For 2016-ligningene er det særlig nedbørfeltene > 50 km2 som er 
overestimert sammenlignet med RFFA-2018. Samme tendens ses også for 1983-
ligningene, men til en noe mindre grad. Det er veldig få nedbørfelt med kulminasjonsflom 
større enn 4000 l/s/km2 (dvs. 10 av 291), men i disse nedbørfeltene er verdien 
underestimert (i forhold til den regionale formelen) i 8 av 10 tilfeller med PQRUT (2016-
ligningene), og for 6 av 10 tilfeller med ligningene fra 1983.  
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Figur 16 viser en sammenligning mellom PQRUT-estimater og estimater basert på 
RFFA-NIFS. Generelt stemmer PQRUT-estimater beregnet med 2016-ligningene noe 
bedre med NIFS-estimatene, med unntak av nedbørfelt med kulminasjonsflom større enn 
4000 l/s/km2. RFFA-NIFS ble dog i utgangspunktet utviklet for små felt (A< 60 km2) 
med gjentaksintervall opp til og med 200 år, og er derfor i utgangspunktet ikke gyldig for 
høyere gjentaksintervall eller felt > 60 km2. Figur 16 viser 1983 og 2016-ligningene 
fungerer ganske likt for nedbørfelt mellom 1-50 km2, med unntak av nedbørfelt med 
kulminasjonsflom større enn 4000 l/s/km2. For disse nedbørfeltene gir PQRUT-
estimatene med begge ligningssett lavere verdier enn RFFA-NIFS, men 2016-ligningene 
avviker mest (flere felt med mer enn 50% avvik). Vestkurven til RFFA-NIFS er 
imidlertid forholdsvis bratt for de aller høyeste gjentaksintervallene (> 200 år), og det kan 
hende at ‘underestimeringen’ med PQRUT i forhold til RFFA-NIFS har en sammenheng 
med dette.  

Figur 16 Samsvar mellom estimater på 1000-års kulminasjonsflom beregnet med PQRUT (1983-ligninger 
til venstre og 2016-ligninger til høyre) mot estimater basert på RFFA-NIFS for 291 nedbørfelt.   

Den tredje sammenligningen (Figur 17) er basert på nedbørfelt hvor en statistisk 
flomfrekvensanalyse er mulig basert på observerte vannføringsdata, dvs. at lengden på 
tidsserien er tilstrekkelig lang (>50år).  Det betyr at analysen bare kan gjøres for 77 
nedbørfelt (av totalt 291).  
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Figur 17 Estimater på 1000-års kulminasjonsflom beregnet med PQRUT (1983-ligninger til venstre og 
2016-ligninger til høyre) mot estimater basert på en lokal flomfrekvensanalyse (med GEV-fordeling) for 
77 nedbørfelt.   

Resultatene fra sammenligningen med lokal flomfrekvensanalyse viser tre hovedpunkter: 

1) Generelt gir 2016-ligningene litt mindre avvikende verdier i forhold til de
lokale statistiske flomfrekvensanalysene, særlig for nedbørfelt med
kulminasjonsverdier mellom 1000 og 4000 l/s/km2;

2) Både 1983 og 2016-ligningene gir høyere verdier i forhold til den lokale
statistiske analysen for kulminasjonsverdier <1500 l/s/km2 i de aller fleste
tilfellene; og

3) kulminasjonsverdier for de to nedbørfeltene med q > 5000 l/s/km2

underestimeres både med 1983 og 2016-ligningene i forhold til den lokale
flomfrekvensanalysen, og underestimeringen er størst for 2016-ligningene.

Datagrunnlaget er likevel for lite til å kunne konkludere hvor godt PQRUT-estimatene 
stemmer med de lokale flomfrekvensanalysene for nedbørfelt med qkulm > 3000 l/s/km2, 
når fokuset er på forskjellen i flomestimat med hhv. 1983 og 2016-ligninger.  

3.4 Diskusjon 
Forenklinger av analysen 

Siden sammenligningen kun fokuserer på de relative forskjellene mellom de to 
ligningssettene, og ikke selve flomestimatet, kan man tillate seg en forholdsvis grov 
forenkling av analysen. F.eks. vurderes det som ok å bruke et ca. estimat for P1000 og kun 
vurdere én nedbørsekvens osv. Hadde man sett på et lavere gjentaksintervall, eks. P200, 
ville man kanskje ha hatt mulighet til å i større grad sammenligne med empiriske verdier, 
men da ville man også komme i konflikt med modellens krav til forutsetninger.  

Filipova mfl. (2016) utviklet et alternativt ligningssett, hvor felt som hadde hatt høyt 
standardavvik under kalibreringen og/eller få gode kalibreringer ble vektet mindre i 
regresjonsligningene. Det vekta ligningssettet økte median KGE-verdien fra til 0,49 til 
0,51 sammenlignet med det ikke-vekta ligningssettet. Det vekta ligningssettet ble ikke 
testet under sammenligningen av flomestimat med bruk av ligninger fra 1983 og 2016, 
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men siden det vekta ligningssettet har de samme variablene som det ikke-vekta settet 
vurderer vi at dette ville ha hatt begrenset påvirkning på analysen. 

Datagrunnlagets representativitet 

For å se på et så stort volum av felt som mulig og som dekker store deler av Norge, tok en 
GIS-analyse ut ca. 3600 felt, hvorav ca. 3000 felt ble med i sammenligningen. Hvor 
representativt dette datasettet (z-feltene) er for et sted man ønsker å gjøre en 
flomberegning er vanskelig å bedømme. I z-feltene inngår kun nedbørfelt til hav eller 
sidenedbørfelt, og det betyr at vi derfor kan «mangle» flere «klassiske» felt i 
datagrunnlaget som eksempelvis inkluderer flere sidefelt. 

Figur 5 viser utfallsrommet til feltparametrene for z-feltene og 2016-feltene, og Figur 7 
som viser simulerte modellparametrene (K1, K2) viser at 2016-feltene ligger innenfor 
utfallsrommet til z-feltene. For å komplettere bildet burde også feltene fra 1983 ha blitt 
vist i Figur 7, men sett ut fra gyldighetsintervallet til 1983-ligningene, ser man at også 
disse feltene ventes å ligge «innenfor» z-feltenes utfallsrom. Z-feltene har en større andel 
tørre felt, enn 2016-feltene. Z-feltene har også flere små felt og en større andel felt som er 
litt slakere enn 2016-feltene. Det burde ha blitt vurdert å fjerne alle z-felt som ligger 
utenfor gyldighetsintervallet til ligningene fra 1983 og 2016. Z-feltene har eksempelvis 
felt som er vesentlig brattere, felter som er tørrere (lavere årlig nedbør), men også felter 
som har en mye høyere årlig avrenning enn feltene som ligningene er utviklet for, se 
Vedlegg 1.2. 

Det er uklart hvilken effekt representativiteten i utvalget av z-felt har på selve 
sammenligningen. Z-feltene vurderes likevel i sin helhet som passende til sitt formål; 
nemlig i å avdekke evt. forskjeller ved bruk av de to ulike ligningssettene.   

Resultat - sammenligning 

Ligningssettene fra 1983 og 2016 har ulike variabler (ulike feltparametre inngår i 
ligningene), altså må det forventes at man vil få ulike flomestimat for ett og samme felt 
ved bruk av begge ligningssett.  Ligningssettet fra 2016 har dessuten flere feltparametre, 
noe som gjør at man også kan forvente en større spredning i resultatene. 

Resultatene fra sammenligningen viser at for z-feltene der 2016-ligningssettet gir høyere 
verdier enn 1983 er medianverdien ca. 10-15 % større i forhold til PQRUT med 1983-
ligninger, men i noen nedbørfelt kan forskjellen bli 200 % eller høyere. Som diskutert i 
avsnittet over kan z-feltenes overvekt av litt slakere og tørrere felt også bidra til denne 
forskjellen.  

Det ble undersøkt om forskjellene mellom de to ulike ligningssettene kunne gi 
systematiske forskjeller utfra enkelte feltparametre. Den eneste tydelige forskjellen vi så 
var at ligningssettet fra 2016 ga vesentlig høyere verdier for slake felt (lav HL). Noen 
brukere har til orientering opplevd at PQRUT (1983) underestimerer for slake felt.  

Man ser også at flomestimat for de minste feltene i alle tilfeller gir større verdier med 
1983-ligningene. Praktisk erfaring med PQRUT (1983-ligninger) tilsier at felt med lite 
feltareal og høy avrenning (klassiske Vestlandsfelt) stemmer bedre med de statistiske 
metodene, men at PQRUT også i disse tilfellene kan overestimere noe. Filipova mfl. 
(2016) hevder dessuten at usikkerheten i estimeringen av modellparametrene (K2 og T) 
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for de små feltene (< 100km2) kan være stor, siden det er disse feltene som hadde høyest 
standardavvik under kalibreringen i 2016. Filipova mfl. (2016) understreker at 
usikkerheten fra kalibreringen kan skyldes bruk av disaggregerte timesdata, og at de 
minste feltene (med konsentrasjonstid under en time) nok ville ha stemt bedre om man 
hadde hatt tilgang på data med finere oppløsning enn én time.  

Sammenligning med de statistiske metodene: 

En sammenligning med de statistiske metodene viser at PQRUT-estimat med 2016-
ligningene stemmer generelt sett noe bedre med de statistiske metodene, men at 
variasjonen kan være stor og at datagrunnlaget for sammenligningen er litt for lite for å 
kunne gi tydelige konklusjoner. Oppsummert kan man likevel si at:   

• 2016-ligningene gir høyere verdier for felt med mindre kulminasjonsflom enn
2000 l/s/km2 (tørre og trege felt) og særlig for felt større enn 50 km2

sammenlignet med RFFA-2018.

• 1983-ligningene gir høyere verdier enn RFFA-2018 for felt med
kulminasjonsflom > 4000 l/s/km2.

• Begge ligningssett med PQRUT har en tendens til å gi lavere verdier enn RFFA-
NIFS for felt under 60 km2, og 2016-ligningene ser ut til å underestimere mest.
Dette er dog ikke så bekymringsverdig fordi vekstkurven til NIFS er forholdsvis
bratt for de aller høyeste gjentaksintervallene og dette formelverket er heller ikke
utviklet for gjentaksintervall større enn 200-år.

• Generelt gir 2016-ligningene mindre avvikende verdier i forhold til de lokale
statistiske flomfrekvensanalysene, og for felt med kulminasjonsverdier < 1500
l/s/km2 gir begge ligningssett høyere verdier. For felt med de høyeste spesifikke
kulminasjonsflommene, gir derimot PQRUT lavere verdier og 2016-ligningene
underestimerer mest.

Veileder for flomberegninger anbefaler å gjøre flomfrekvensanalyser på lokale data 
når lengden på tidsserien er mer enn 50 år og derfor vektlegges denne 
sammenligningen mest. For å gjøre sammenligningen mer troverdig kunne man ha 
innhentet ekstremverdidata fra MET for P1000 for det enkelte nedbørfelt. Dagrunnlaget 
for felt med høy kulminasjonsflom er dessverre også meget tynt. 

Dersom man hadde gjort sammenligningen for et lavere gjentaksintervall (eks. Q200) 
ville sammenligningen, særlig mot NIFS-estimatene, sannsynligvis ha gitt mindre 
avvikende resultater, men da måtte man også ha akseptert at forutsetningen for bruk 
(initialtilstand) av den hendelsesbaserte PQRUT som nedbør-avløpsmodell ikke er 
oppfylt.  
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4 Stokastiske simuleringsmetoder 
Hovedfordelen med dagens PQRUT-metode er at den er enkel å ta i bruk og krever ikke 
mye kunnskap for å gjennomføre en analyse som kan gi en verdi for dimensjonerende 
flom eller PMF.  En ulempe med metoden er at verdien som beregnes, i prinsippet, ikke 
kan sammenlignes direkte med verdien beregnet med en ren statistisk 
flomfrekvensanalyse basert på observerte tidsserier for vannføring.  Dette er fordi 
metoden 

a) ikke tar hensyn til variabiliteten i tilstand som markvannsunderskudd og bidrag fra
snøsmelting som ligger bak de observerte flomverdiene;

b) forutsetter at det er en PT-nedbørsekvens som forårsaker en QT flom.

Likevel forventer man at metoden bør fungere ganske bra for høye gjentaksintervall (hvor 
forutsetning om metning i nedbørfeltet er tilfredsstilt) for flommer uten et betydelig 
bidrag fra snøsmelting. I andre tilfeller forventes det avvik mellom verdier beregnet med 
PQRUT og med statistisk flomfrekvensanalyse, og det er grunnen for utvikling av mer 
avanserte nedbør-avløpsmodelleringsmetoder. Disse modellene tar hensyn til 
variabiliteten i nedbørfeltets tilstand og kan dermed beregne en hel fordeling av 
flomverdier som igjen kan sammenlignes direkte med en tilsvarende fordeling fra en 
statistisk flomfrekvensanalyse.  

Det er flere metoder som kan anvendes for å lage en flomfrekvensfordeling med grunnlag 
i en nedbør-avløpsmodell, og i de siste årene har to slike metoder blitt testet for norske 
nedbørfelt.  I perioden 2013-2018 har en PhD student ved Universitetet i Sørøst-Norge 
sett om det er mulig å utvide dagens PQRUT-metode ved bruk av en stokastisk 
simuleringsmetode som tar hensyn til variabiliteten i både tilstanden til nedbørfeltet og 
ulike nedbørsekvenser (Filipova mfl., 2019).  

I tillegg, har man via FlomQ-prosjektet (Thorarinsdottir mfl., 2018) også undersøkt om 
den såkalte SCHADEX-metoden (Paquet, mfl., 2013) egner seg for beregning av 
dimensjonerende flom i norske nedbørfelt (Lawrence, mfl. 2014). Denne metoden tar 
utgangspunkt i en komplett hydrologisk modell (f.eks. HBV) og benytter en såkalt ‘semi-
kontinuerlig’ tilnærming for å kartlegge flomresponsen i forhold til ulike initialtilstander, 
nedbørintensiteter og sekvenser. Metoden ble videreutviklet i FlomQ-prosjektet ved å 
inkludere DDD-modellen (Skaugen og Onof, 2014) slik at beregninger kan gjøres for 
umålte nedbørfelt.  Resultatene og status per i dag for de to metodene, Stochastic PQRUT 
og SCHADEX-DDD-PUB, beskrives i følgende kapitler. 

4.1 Stokastisk versjon av PQRUT 
Stochastic PQRUT (Filipova mfl., 2019) er basert på dagens PQRUT-modell når det 
gjelder kalibrering og regionalisering av parameterne (se kap.2.1), men forskjellen er at 
usikkerheten i initialtilstand, nedbørintensitet og nedbørsekvens og i bidrag fra 
snøsmelting er tatt med i beregningen. I tillegg bruker metoden en stokastisk tilnærming 
slik at et stort antall hendelser er simulert, men resultatene samles i én frekvensfordeling.  
Dette kapitlet gir en oversikt over datagrunnlaget som kreves for å sette opp en Stochastic 
PQRUT-modell, hvilke prinsipper som ligger bak modellkomponentene, konkrete 
eksempler på resultater fra modellkjøringer og tilgjengelighet av programvare.  
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4.1.1 Datagrunnlag 
Tre ulike datatyper kreves for å utføre en beregning med Stochastic PQRUT: 

1) tidsserier for arealnedbør og temperatur, både 24-t og 1-t tidsoppløsning for et gitt
nedbørfelt;

2) tidsserier som beskriver markvann og snømagasinering (SWE, dvs. snøens
vannekvivalent) i nedbørfeltet over en lenger periode (helst 30 år);

3) verdier for modellparametrene (K1, K2 og T) til PQRUT.

Nedbørdata på 24-t oppløsning brukes for å tilpasse en sannsynlighetsfordeling for 
nedbørintensitet, mens 1-t data danner grunnlaget for en katalog av forskjellige observerte 
nedbørssekvenser som benyttes i den stokastiske simuleringen. I testkjøringene som 
rapporteres i Filipova, mfl. (2019) er 3-t data, disaggregerte fra 24-t seNorge data 
(Vormoor og Skaugen, 2013), benyttet og videre fordelt til 1-t med bruk av en uniform 
fordeling.  Data på 1-time tidsoppløsning for temperatur er brukt for en timebasert 
beregning av snøsmelting, men er ikke nødvendig om man vil bruke en enklere 
tilnærming for snøsmelting.  Slike data kan uansett skaffes med 3-timer tidsoppløsning 
som disaggregerte seNorge-data. I prinsippet kan seNorge-data også brukes som tidsserier 
for markvann og SWE, men i Filipova mfl. (2019) er utdata fra DDD-kjøringer brukt. 
Modellparameterne for PQRUT beregnes som i dag, dvs. ved å kalibrere modellen mot 
observert vannføring eller beregne verdiene utfra PQRUT-ligningene.   

4.1.2 Nedbørmodell 
I Stochastic PQRUT tilpasser man en sannsynlighetsfordeling for 24-t nedbørintensitet 
for hver av de fire sesongene ved bruk av en eksponential eller en Generalised Pareto 
(GP) ekstremverdifordeling.  Begge fordelingene tar utgangspunkt i over-terskelverdier 
istedenfor års maksimumsverdier, og en hovedfordel med dette er at man får flere verdier 
som grunnlag for tilpasningen av ekstremverdifordelingen og dermed et mer pålitelig 
estimat. I praksis er det lurt å prøve forskjellige terskelverdier (> 0.90) for å plukke ut 
nedbørhendelser og sammenligne resultatene for de to ulike ekstremverdifordelingene for 
å finne den beste tilpasningen. Figur 18 viser et eksempel på nedbørfordelinger for de 4 
sesongene modellert med en GP-fordeling.  
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Figur 18 Eksempel på sesongbaserte fordelinger for 24-t arealnedbørintensitet for 16.193 Hørte (Areal = 
157 km2). En ‘Generalised Pareto’ (GP) fordeling er tilpasset til over-terskel verdier basert på en terskel 
mellom 0.96-0.98 for hver sesong. De stiplede linjene viser usikkerhet i P-estimatene. 

Ekstremverdifordelingen som tilpasses brukes direkte i en simuleringsprosess der ulike 
verdier for 24-t nedbør plukkes ut via tilfeldig uttrekk (Monte Carlo), såkalt ‘random 
sampling’. I tillegg er ulike nedbørsekvenser brukt for å fordele verdiene i tid slik at 
simuleringen kan kjøres med 1-t tidsskritt. Sekvensene er hentet fra en analyse av 
observert nedbør basert på disaggregerte griddede 3-t arealnedbørdata, og noen eksempler 
av slike sekvenser vises i Figur 19.  Dette er per i dag den eneste kilden til lange tidsserier 
for nedbør med høy tidsoppløsning som dekker hele landet på en konsistent måte, og de 
oppdateres samtidig som nyere versjoner av SeNorge blir tilgjengelig. Andre kilder eller 
tidsskritt kan brukes og det er alltid ønskelig å bruke data med et tidsskritt på 1-time om 
dette er tilgjengelig og representerer arealverdier.   

Figur 19 Eksempler på observerte nedbørsekvenser tatt ut fra tidsserien med 3-t arealnedbør for 16.193 
Hørte.  Til sammen er over 100 sekvenser tatt ut for videre bruk i den stokastiske simuleringen, og 
hendelsene som de representerer tilhører over-terskel verdiene som brukes for tilpasningen av 
ekstremverdifordelingene vist i Figur 18. 
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4.1.3 Initialtilstand 
Stochastic PQRUT-simuleringer bruker også ulike verdier for initialtilstander for 
vannføring, markvannsunderskudd og SWE i nedbørfeltet.  Derfor må man også lage en 
fordeling av observerte verdier for disse variablene for hver sesong, og det finnes 
funksjoner i programvarer for å lage dette med grunnlag i tidsserier (dvs. seNorge eller 
utdata fra DDD-simulering) for disse. Dagene for de ‘observerte’ verdiene tilhører også 
over-terskel hendelsene da de er tilstandene på disse dagene. Før fordelingene kan brukes 
videre i simuleringen må man ta hensyn til mulige korrelasjoner mellom de ulike 
tilstandene, dvs. at de ikke er uavhengig av hverandre. Eksempelvis er høy vannføring 
ofte korrelert med høy metning i nedbørfeltet, dvs. lave verdier av markvannsunderskudd. 
Dette gjøres ved å tilpasse en ‘multi’-lineær modell for korrelasjonene (se Filipova, mfl., 
2019 for mer detaljer), og verdiene som tas i bruk er simulert med hensyn til 
korrelasjonene.  Et eksempel på både de observerte fordelingene for initialtilstandene, 
korrelasjonene mellom tilstandene, og de simulerte tilstandene og korrelasjonene mellom 
de vises i Figur 20. 

Figur 20 Eksempel på simulerte og observerte initialtilstander (Q – startvannføring; SWE – snøens 
vannekvivalent; og sl – markvannsunderskudd) for høstsesong for nedbørfeltet til 16.193 Hørte. 

4.1.4 Stokastisk simulering 
Kapitlene ovenfor beskriver og viser de ulike komponentene som brukes i en stokastisk 
simulering med PQRUT, dvs. a) en sesongbasert sannsynlighetsmodell for ekstremnedbør 
(Figur 18); b) en katalog av nedbørsekvenser med tidsskritt på en time (Figur 19) og c) 
simulerte fordelinger av initialtilstandene (Figur 20). Hvis man ønsker å implementere en 
avansert snømodell med timesoppløsning i simuleringen må man i tillegg lage en 1-times 
temperatursekvens. Alternativt kan man ta utgangspunkt i tidsserier med 24-t 
gjennomsnittstemperatur og bruke en tilnærming med graddagsfaktor for å beregne 
bidrag fra smeltevann til avrenning. Kjøring av simuleringen krever også at man har 
fastsatt modellparametrene for PQRUT. Den stokastiske simuleringsprosessen plukker ut 
tilfeldige verdier fra modellkomponentene (dvs. P-verdier, sekvenser og initialtilstand), 
og dette gjøres for hver sesong flere ganger (minst 10 000).  Alle simuleringsresultatene 
for alle sesongene er deretter samlet i én frekvensfordeling, og om observerte verdier er 



36 

tilgjengelige kan fordelingen sammenlignes med dem.  Et eksempel på en slik analyse er 
vist i Figur 21 for 3 nedbørfelt i ulike deler av landet og tyder på godt samsvar mellom 
simuleringene og observasjonene.  

Figur 21 Frekvensfordeling for QT beregnet med Stochastic PQRUT (Sim POT) for tre nedbørfelt (Hørte i 
Vestfold og Telemark, Krinsvatn i Trøndelag og Øvrevatn i Troms og Finnmark).  Røde prikker viser de 
observerte over-terskel hendelsene for nedbørfeltet. 

4.1.5 Tilgjengelighet 
Programvare for en testversjon av Stochastic PQRUT er tilgjengelig per i dag som R 
pakke på GitHub: 

https://github.com/valeriyafilipova/StochasticPQRUT 

Bruk av programvaren krever kunnskap både i hydrologi og flomfrekvensanalyser og i 
bruk av det statistiske programmeringsspråket, R. Et eksempeldatasett og skript som 
beskriver et modelloppsett og kjøring for 16.193 Hørte er også tilgjengelig på GitHub i 
linken ovenfor.  En stor fordel med R-pakken til Stochastic PQRUT er at den er bygd opp 
av ulike funksjoner for de fleste oppgavene i simuleringsprosessen, og det er derfor mulig 
å bytte ut funksjonene med andre for å teste og bygge opp ulike varianter av 
modelleringsprosessen.  

Den største utfordringen for videre bruk av Stochastic PQRUT per i dag er derfor ikke 
selve programvaren for modellen, men heller tilgjengelighet av inndata for arealnedbør 
og for å tilpasse sannsynlighetsfordelinger for variabler som markvannsunderskudd og 
snømagasinering. Slike data finnes, også for vilkårlige nedbørfelt, som 3-t disaggregerte 
nedbørdata og seNorge data (eller utdata fra en DDD-kjøring for nedbørfeltet), men per i 
dag finnes det ingen verktøy for å gjøre slike data tilgjengelige for eksterne brukere.  

4.2 SCHADEX-DDD-PUB 
I FlomQ-prosjektet ble en annen stokastisk simuleringsmetode for flomestimering, den 
såkalte ‘SCHADEX’-metoden (Paquet mfl., 2013), utviklet og testet for mulig bruk i 
Norge.  Metoden har blitt brukt i Frankrike siden 2006 for flomestimering for 
damsikkerhet og har også tidligere blitt testet på tre norske nedbørfelt (Lawrence mfl., 
2014). SCHADEX benytter en såkalt «semi-kontinuerlig» tilnærming som ligner på 
Stochastic PQRUT. Metoden er basert på en sesong-basert sannsynlighetsfordeling for 
nedbør som tar utgangspunkt i over-terskel hendelser, akkurat som Stochastic PQRUT, 
men SCHADEX-metoden tar også hensyn til ulike værtyper som ligger bak 
ekstremnedbørhendelsene. SCHADEX benytter en noe mer nyansert metode for å ta 
høyde for nedbøren som kommer både før og rett etter den høyeste nedbørintensiteten.  
Både SCHADEX og Stochastic PQRUT inkluderer ulike initialtilstander, men 

https://github.com/valeriyafilipova/StochasticPQRUT
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SCHADEX gjør dette ved å bytte ut observerte nedbørhendelser med tilfeldige 
nedbørhendelser (med ulik intensitet) og bruker hele tidsserien i de hydrologiske 
simuleringene.  Dermed får man testet alle de ulike initialtilstandene som finnes i dagens 
klima og mulighet til å utforske hvordan vannføringen vil øke om nedbørintensiteten blir 
større enn den observerte intensiteten. Simuleringsprosessen utforsker et stort antall 
kombinasjoner av nedbørverdier, sekvenser og initialtilstand som tilsvarer ca. 2 x 106 
ekstreme hendelser.  Sannsynlighet for hver hendelse er da beregnet som en felles 
sannsynlighet av nedbørintensitet, nedbør for dagen før, etter og i flere dager i forkant av 
hendelsen, ulike initialtilstander som finnes i tidsserien, og vannføringsverdiene blir 
samlet i én frekvensfordeling for ekstremvannføring. 

Den opprinnelige SCHADEX-metoden bygger på hydrologiske simuleringer med en 
konseptuell hydrologisk modell, f.eks. MORDOR (Garçon, 1996; Garavaglia et al., 2017) 
eller HBV (Sælthun, 1996).  Slike modeller krever vanligvis kalibrering på observerte 
tidsserier for vannføring, og dette er en ulempe i en flomberegningssammenheng der 
mange nedbørfelt er umålte.  Derfor har NVE også undersøkt mulig bruk av en versjon av 
DDD-modellen (Skaugen og Onof, 2014) med regionaliserte parameterverdier (DDD-
PUB, dvs. «DDD for Prediction in Ungauged Basins) som kan benyttes for simuleringer i
umålte nedbørfelt.

4.2.1 Datagrunnlag 
For å utføre simulering med SCHADEX-metoden er krav til data forholdsvis likt som for 
Stochastic PQRUT (4.1.1). Tidsserier for nedbør og temperatur med en tidsoppløsning på 
24 timer (eller 3 timer om man vil kjøre modellen på en høyere tidsoppløsning) for en 20- 
til 30-årsperiode brukes i de hydrologiske simuleringene for å etablere mulige 
initialtilstander i nedbørfeltet. Tidsserien for nedbør brukes også for å tilpasse 
nedbørmodellen som brukes til å generere de syntetiske hendelsene.  Om vannføringsdata 
på høy tidsoppløsning er tilgjengelig kan dette brukes for å beregne forholdstall mellom 
kulminasjonsflom og flommen på modelltidskritt (f.eks. 24-t eller 3-t) ellers må dette 
tallet fastsettes ved bruk av andre metoder.  

4.2.2 Nedbørmodell 
Nedbørmodellen i SCHADEX er bygget på en såkalt ‘Multi-Exponential Weather 
Pattern-based’ (MEWP)-fordeling (Garavaglia, mfl., 2010; 2011) som skiller mellom 
både sesong og værtyper forårsaket av ekstremnedbør. MEWP-fordelingen var testet i 
FlomQ-prosjekt for videre bruk i Norge, med fokus på både robusthet og pålitelighet av 
estimatene for ekstremnedbør (Blanchet, mfl. 2015).  Videre detaljer om både 
nedbørmodellen og værtypeklassifiseringen som benyttes finnes i Lawrence mfl. (2014) 
og Blanchet mfl. (2015).   I tillegg til bruk av MEWP-fordelingen for å beskrive 
sannsynlighet av en gitt nedbørintensitet, har SCHADEX to ulike submodeller som 
beskriver 1) nedbørintensitet i tidsskritt (f.eks. 24-t eller 3-t) før og etter en 
ekstremnedbørhendelse, og 2) en korreksjon som tar høyde for autokorrelasjonen mellom 
nedbørintensiteten på den aktuelle dagen og nedbørintensiteten i opptil 7 dager i forkant.  
Dermed er nedbørmodellen som ligger bak SCHADEX-metoden noe mer avansert enn 
den som kjøres i Stochastic PQRUT. En komplett beskrivelse av disse funksjonene og 
hensikten med dem finnes i Paquet mfl. (2013). 
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4.2.3 SCHADEX-simuleringer 
I FlomQ-prosjektet ble et utvalg av 25 uregulerte nedbørfelt i Norge benyttet for å teste 
SCHADEX-metoden. Den probabilistiske nedbørmodellen (MEWP) ble tilpasset for 
hvert nedbørfelt med grunnlag i griddede data (1x1 km) fra seNorge for arealnedbør for 
30-års perioden 1985-2014.  Nedbør-, temperatur- og vannføringsdata ble også brukt for
kalibrering av to hydrologiske modellene (MORDOR og DDD-modellen) for hvert av
nedbørfeltene. De kalibrerte modellene ble videre brukt til å kjøre 2 x 106 SCHADEX- 
simuleringer for hvert nedbørfelt.  For MORDOR-modellen var det også mulig å
kvantifisere usikkerheten som skyldes kalibreringen av den hydrologiske modellen (se
Brigode, mfl. 2014), men dette var ikke mulig for DDD-modellen på grunn av
beregningstiden som krevdes.

Et eksempel på resultater med SCHADEX-simuleringene er vist i Figur 22 for både 
MORDOR og DDD for 148.2 Mevatnet i Trøndelag.  

Figur 22 SCHADEX-resultater (svarte og grå linjer) for kjøringer med MORDOR og DDD-modellen for 148.2 
Mevatnet i Trøndelag. Døgnvannføring er vist som en funksjon av variabelen U der F er den kumulative 
funksjonen av en Gumbel-fordeling. Gjentaksintervall (T) for 10, 100 og 1000 års returperioder er vist.  

I dette tilfellet (Figur 22) er det en veldig bra overenstemmelse mellom simuleringene og 
observasjonene, både for MORDOR og DDD. Estimater for 1000-års vannføring er også 
vist med et rødt punkt, og de er også ganske like. SCHADEX-DDD gir noe lavere 
verdier, og dette er en tendens som ses i simuleringsresultatene til de fleste andre 
nedbørfeltene også. For SCHADEX-MORDOR var det også mulig å kvantifisere 
usikkerheten som skyldes kalibrering av den hydrologiske modellen. For 1000-års 
flommen varierer estimatet fra 108 til 147 m3/s, men det er også andre usikkerhetskilder 
(f.eks. tilpasning av nedbørmodellen) som ikke er tatt med i beregningen.  Likevel gir 
dette et minimumsanslag for usikkerhet som kan brukes om man vil sammenligne 
SCHADEX estimater med andre metoder. SCHADEX-DDD gir litt lavere verdier, og 
dette er en tendens som også finnes i simuleringsresultatene for de fleste andre 
nedbørfeltene. 

En fordel med SCHADEX-metoden i forhold til enklere hendelsesbasert metoder (f.eks. 
dagens PQRUT-metode) er at den gir oversikt over alle de forskjellige forholdene som 
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kan føre til f.eks. en 1000-års flom, se Figur 23.  Det vil si at det ikke er nødvendig å 
forutsette metningsgrad, bidrag fra snøsmelting, risikosesong og nedbørintensitet for 
simuleringen. Eksemplet som vises i Figur 23 fremhever også at i de fleste tilfellene er 
nedbørintensiteten som fører til en 1000-års flom mindre enn 1000-års nedbørintensiteten 
(dvs. det er flere 1000-års flommer med 162 mm enn 185 mm). 

Figur 23 Fordelinger av 24-t nedbørintensitet, risikosesong, metningsgrad i nedbørfelt og bidrag av 
snøsmelting for hendelsene som fører til en 1000-årsflom for 148.2 Mevatnet basert på en SCHADEX 
simulering. 

Mulighet for å beregne flomestimater for nedbørfelt uten observert vannføringsdata er en 
forutsetning for en aktuell, praktisk anvendbar flomberegningsmetode. En SCHADEX-
metode med grunnlag i MORDOR-modellen, som har 18 parametere som må kalibreres, 
gir ikke denne muligheten. Resultatene for DDD-modellen som vises i Figur 22 ovenfor 
er også basert på en kalibrert versjon av DDD-modellen, men modellen har bare seks 
parametere som gjør det lettere å utvikle en versjon av modellen som kan brukes for 
umålte nedbørfelt.  

DDD-modellen har tidligere blitt regionalisert for bruk i umålte nedbørfelt (Skaugen,
mfl., 2015), og denne regionaliseringen ble utvidet og oppdatert i FlomQ-prosjektet slik
at modellen kan kjøres med nedbør og temperatur fra seNorge som inndata for et vilkårlig
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nedbørfelt i Norge. SCHADEX- simuleringer ble derfor kjørt for 25 nedbørfelt med både 
MORDOR, en kalibrert versjon av DDD, og «DDD-PUB» med parameterverdier 
beregnet fra regionale ligninger for DDD. For å sammenligne de kalibrerte modellene 
med DDD-PUB, ble det benyttet en enkel poengsum («SimScore») som kvantifiserer 
hvor godt modellene treffer over-terskel vannføringsverdier med vekt på de høyeste 
verdiene. Dette er definert som 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1 −��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖��𝑈𝑈𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖 −  𝑈𝑈𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖−1��
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

der U er definert som i ligning ovenfor, hvor senket ‘mod’ refererer til simulerte verdier 
og ‘obs’ er observerte verdier.  

Et eksempel for 148.2 Mevatnet simulert med den kalibrerte MORDOR-modellen er vist i 
Figur 24 (venstre side) med tallet på SimScore. Tallene for alle nedbørfeltene for alle de 3 
hydrologiske modellene (MORDOR – kalibrerte parametere, DDD_KGE – kalibrerte 
parametere, og DDD_PUB – regionaliserte parametere) er samlet for hver modell (Figur 
24, høyre side). Tallene er vist for døgnvannføring (Q_24t), kulminasjonsvannføring 
(Q_kulm) og 72-timers vannføring (Q_72t).  Sammenligningen bekrefter at den kalibrerte 
versjonen av DDD fungerer tilnærmet like godt som MORDOR selv om den har færre 
parametere.  Som forventet gir den regionaliserte versjonen av DDD lavere score og i 
noen få tilfeller fungerer den ganske dårlig i forhold til de kalibrerte modellene. Likevel 
er forskjellene mellom metodene for målte felt og umålte felt ikke så store basert på 
medianverdiene.  

4.2.4 Behov for utvikling av SCHADEX-DDD-PUB som verktøy 
I dag er SCHADEX tilgjengelig som en rekke R-skript som utfører forskjellige oppgaver, 
bl.a. 
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1) preprosessering av observerte nedbør, temperatur og vannføringsdata (hvis
tilgjengelig);

2) kalibrering av den hydrologiske modellen (for nedbørfelt med vannføringsmåling);

3) tilpasning av sannsynlighetsfordeling for nedbør;

4) kjøring av den stokastiske simuleringen

Skriptene krever kunnskap og erfaring med både programvaren R og SCHADEX-
metoden. For å kjøre DDD-PUB versjonen for umålte nedbørfelt, må en GIS-analyse 
gjøres for å definere avstandsfordelingen som brukes av DDD. Fordelingen beskriver 
avstand mellom hvert punkt i nedbørfeltet og den nærmeste elvestrekningen. Alle andre 
nedbørfeltegenskaper som ligger bak regionaliseringen som gjør det mulig å kjøre DDD-
PUB for umålte nedbørfelt kan beregnes i NVEs NEVINA-verktøy.  DDD-koden ble i 
2020 omskrevet i programmeringsspråket JULIA og dette har forbedret beregningstiden 
vesentlig.  Det er nå mulig å kjøre en simulering med SCHADEX-DDD-PUB uten at 
beregningstid er en begrensning. 

4.3  Sammenligning med statistiske metoder og 
dagens PQRUT 

Det er et begrenset antall nedbørfelt med resultater for Stochastic PQRUT (22 nedbørfelt 
fra Filipova mfl., 2019) og for SCHADEX (25 nedbørfelt fra FlomQ-prosjektet).  Likevel 
kan det være interessant å sammenligne resultatene med statistiske estimater (som i 
kapitlet 3.3) og med dagens versjon av PQRUT for å vurdere om det finnes systematiske 
avvik mellom metodene. Samtidig må man være klar over at det ikke er mulig å komme 
med endelige konklusjoner basert på det begrensede utvalget av nedbørfelt som er 
tilgjengelige for denne sammenligningen. 

4.3.1 Stochastic PQRUT 
En sammenligning av estimater for Q1000 beregnet med den stokastiske versjonen av 
PQRUT med dagens hendelsesbasert PQRUT (både 1983 og 2016-ligninger) og to 
statistiske metoder (RFFA 2018 og lokal GEV-analyse) er vist i Figur 25 for et begrenset 
utvalg av nedbørfelt der resultatene for alle metoder er tilgjengelige (dvs. 17 nedbørfelt). I 
de fleste tilfellene gir Stochastic PQRUT høyere estimater enn den nye regionale 
flomformelen, og det gjør også PQRUT med 2016-ligningene.  PQRUT kjørt med 1983- 
ligningene gir både lavere og høyere estimater for de samme nedbørfeltene. Samtidig ser 
man at estimatene beregnet med Stochastic PQRUT ligger nærmere estimatene fra den 
lokale frekvensanalysen (GEV-fordeling) enn dagens PQRUT-metode (med både 1983 og 
2016 ligninger).   

Dette er ikke helt uventet fordi en simuleringsmetode som tar høyde for ulike tilstander 
som fører til flomvannføring bør gi en simulert fordeling av flomhendelser som ligner 
mer på det som faktisk er blitt observert og som benyttes som grunnlag for den statistiske 
flomfrekvensanalysen. Likevel er det fortsatt avvik mellom den lokale analysen og 
Stochastic PQRUT, dvs. at selv om man bruker en mer avansert nedbør-avløpsmetode for 
å beregne dimensjonerende flom er det fortsatt mye usikkerhet i estimatene, både for de 
som er beregnet med statistiske metoder og de som har grunnlag i mer fysisk-baserte 
modeller.  
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4.3.2 SCHADEX – DDD – PUB 
En sammenligning av estimatene beregnet med SCHADEX-DDD-PUB-metoden med 
den nye regionale formelen (RFFA-2018) og dagens PQRUT (med både 1983 og 2016 
ligninger) er vist i Figur 26 for 21 nedbørfelt med den regionale flomformelen og bare for 
9 nedbørfelt med en lokal flomfrekvensanalyse.  Generelt er det et bedre samsvar mellom 
estimater beregnet med SCHADEX-DDD-PUB og de statistiske metodene, men det er 
også tydelig at SCHADEX-DDD-PUB-metoden har en tendens til å gi lavere estimater 
både i forhold til den nye regionale formelen og PQRUT (2016 ligningene).  Dette er 
også ikke helt uventet fordi analysene som ble utført i FlomQ prosjekt viste at DDD-
modellen har en tendens til å underestimere flomtoppene (Thorarinnsdottir, mfl., 2018), 
særlig i den regionaliserte versjonen for umålte felt, dvs. DDD-PUB.  SCHADEX-
simuleringer med utgangspunkt i hydrologiske modeller som MORDOR eller HBV viste 
ikke denne svakheten. Figur 26 viser likevel at det er mindre avvik mellom den lokale 
flomfrekvensanalysen og SCHADEX-DDD-PUB estimater, til tross for 
underestimeringen.  Samtidig er det bare 9 nedbørfelt i sammenligningen, så det er ikke 
mulig å komme med endelige konklusjoner.   
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5 Konklusjon og anbefalinger 
NVEs «Veileder for flomberegninger» (under arbeid, ferdigstilles 2022) skal komme med 
anbefalinger og peke til verktøy for flomberegninger, og resultater fra denne rapporten vil 
inngå som en del av anbefalingene for nedbør-avløpsmodellering ved bruk av PQRUT 
når dimensjonerende flom skal estimeres.   

Når man sammenligner flomestimat for høye gjentaksintervall (>200 år), estimert med 
ulike metoder eller nyanser innen metodene, må man hele tiden minne seg selv om at man 
ikke har fasiten. Vi har ikke tilgang på lange nok tidsserier og vi har heller ikke mange 
gode observasjoner av de aller mest ekstreme hendelsene i landet da målenettet, både for 
vannføring og nedbør, ikke er tett nok og/eller har stor variasjon i datakvalitet.  

Datagrunnlaget for utledning av ligningssettene fra både 1983 og 2016 i PQRUT er også 
begrenset, særlig med tanke på hvor lite homogene avrenningsforholdene er i Norge. 
Praktisk erfaring med bruk av PQRUT i over 30 år i umålte felt, og sammenligning med 
andre statiske metoder har vist at modellen vil prestere ulikt bla. ut fra hvilke 
feltegenskaper nedbørfeltet har, hvilket gjentaksintervall en estimerer for og ikke minst 
hvor god datainput (nedbør) en har. For enkelte felt vil PQRUT (i den formen den har i 
dag) aldri gi gode nok resultat for dimensjonerende flom, tross gode input data.  

Inntil mer avanserte nedbør-avløpsmodeller er tilgjengelige og brukervennlige nok, vil 
PQRUT fremdeles bli brukt for beregning av dimensjonerende flom. Med tilgang på mer 
enn 30 år til med data, og data av både bedre kvalitet og finere tidsoppløsning er det 
derfor interessant å se hvilke forskjeller de nyutviklede ligningene for PQRUT (2016) gir 
for umålte felt. Vi får aldri vite hvilke av ligningssettene som er «best» fordi vi ikke kan 
måle estimat opp mot observerte verdier, men vi kan si noe om hvilke felt man må 
forvente at de to ligningssettene gir forskjellige estimat for og hvordan flomestimatet fra 
de to ligningssettene stemmer med de statistiske metodene som brukes i Norge i dag. I 
den sammenheng er det viktig å understreke at heller ikke de statistiske analysene er en 
fasit for det meste pålitelige estimatet. 

5.1 Konklusjon 
Det er utfordrende å gi tydelige anbefalinger, da forskjellene mellom de to ligningssettene 
ikke er entydige, og fordi man ikke ser åpenbare fordeler med det ene eller det andre 
ligningssettet. Av praktiske årsaker kan det derfor være fristende å fortsatt anbefale 
ligningene fra 1983 inntil vi har fått på plass mer avanserte nedbør-avløpsmodeller som 
kan gi oss estimat på dimensjonerende flommer og PMF.  Vi mener likevel at tilgang på 
nyere data og forskning bør vektlegges. Vi anbefaler at 2016-ligningene kan tas i bruk, 
men under visse forutsetninger og begrensinger (se kap. 5.2.3), basert på følgende 
argumenter: 

• Utviklingen av 2016-ligningene er gjort på en faglig solid måte og er godt
dokumentert.

• Utvikling av 2016-ligningene er til sammenligning med arbeidet i 1983, gjort
med vannføringsdata og nedbørdata med

a. lengre tidsserier
b. finere tidsoppløsning
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c. bedre datakvalitet
• Datagrunnlaget for 2016-ligningene er bedre fordelt rundt om i Norge
• Det er brukt et forholdsvis høyt antall flomhendelser i kalibreringen under

utviklingen av 2016-ligningene.
• Filipova mfl. (2016) viser at for 49 felt så stemmer 2016-ligningene litt bedre enn

1983-ligningene når man sammenlignet med observasjoner (se Figur 4 og kap.
2.6).

• Filipova mfl. (2016) har også utviklet et sett med ligninger som kan bidra til å si
noe om usikkerheten i estimatet for modellparametrene (se kap. 2.4.3).

• 2016-ligningene stemmer litt bedre med de lokale flomfrekvensanalysene (se
kap.3.3) enn 1983-ligningene.

• 2016-ligningene gir høyere verdier for slake felt. Dette rimer godt med noen av
brukernes erfaring om at PQRUT i slake felt kan gi for lave estimat.

Ligningene fra 1983 kan fortsatt benyttes om disse vurderes å gi bedre resultat enn 2016- 
ligninengene, men i så tilfelle må dette begrunnes.  

5.2 Anbefalinger 
5.2.1 Beregning av dimensjonerende flom med PQRUT 
Følgende tilnærming anbefales når dimensjonerende flom estimeres med nedbør-
avløpsmodellen i PQRUT: 

1. Kalibrer og valider modellen mot observerte data med fin tidsoppløsning – når
data er tilgjengelige

2. Bruk 2016-ligningene - innenfor anbefalt gyldighetsområde og sett deg inn i evt.
begrensinger og forutsetninger for bruk av modellen (se kap.5.2.3).

3. Sammenlign resultatet med de statistiske metodene (spesielt viktig når det ikke
finnes data å kalibrere mot).

Dersom estimatet rimer dårlig med de andre statistiske metodene, vurder også PQRUT-
estimat med 1983-ligningene og begrunn det endelige valget av flomverdi.  

5.2.2 Kalibrering 
Det å kalibrere modellen har større effekt enn det å skifte fra ett ligningssett til et annet 
(se kap.2.6). Vedlegg 1.2 gir en oversikt over kalibrerte modellparametre for alle 
nedbørfelt som inngikk i utviklingen av 2016-ligningene, og disse kan brukes for 
sammenligning dersom man skal gjøre analyser av et tilsvarende felt.  

5.2.3 Begrensninger og forutsetninger for bruk av 2016-ligninger 
Ligningene for estimering av modellparameterne K1, K2 og T er strengt tatt kun gyldige 
for det parameterspennet som finnes i datagrunnlaget som ble benyttet for å etablere 
ligningene, og bør brukes med forsiktighet utenfor disse intervallene. 
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Tabell 3 Gyldighetsintervall for 2016-ligningene. 

Helning/bratthet (HL) 

• Vær oppmerksom på at de to ligningssettene kan gi store forskjeller for spesielt
slake felt (lav HL).

Effektiv sjøprosent (ASE): 

• Når effektiv sjøprosent blir stor, vil utløpsforholdene fra innsjøene i feltet få en
stadig større betydning for den hydrologiske responsen. Innsjøer med trange
utløp, vil eksempelvis tømme seg raskere i modellen enn i realiteten og bør derfor
modelleres ved at tilløpet til innsjøen rutes igjennom magasinet/innsjøen for å
kunne ivareta utløpsforholdene på en bedre måte enn det PQRUT-modellen har
mulighet til (Andersen mfl., 1983).

• Flomestimat er sensitive for endringer i effektiv sjøprosent.

Feltareal (A) 

• Praktisk erfaring tilsier at PQRUT overestimerer flomestimatene for store felt
(>500/1000 km2). Filipova mfl. (2016) viser også til at de største feltene presterer
dårligere (se kap.2.4.2). Resultater fra PQRUT for felt > 500/1000 km bør derfor
brukes med forsiktighet, og en sammenligning opp mot de statistiske metodene
blir spesielt viktig.

• Filipova mfl. (2016) presiserer at tilgang på data med finere tidsskritt enn 1 time
for felt under 100 km2 hadde gitt bedre resultat i kalibreringen for de små feltene.
Resultater fra PQRUT for felt med konsentrasjonstid under 1 time bør brukes
med forsiktighet.

Tørre felt (P og Q) 

• Filipova mfl. (2016) dokumenterer at det er de tørreste feltene (her definert som
under medianverdien (1316mm/år) av årlig avrenning) som gir dårligst resultat
(laveste kalibreringsscore, med KGE < 0,5). Våtere felt (høyere enn
medianverdien), presterer bedre. Tilsvarende funn er gjort av Merz og Bløschl

Variabel Enheter Felt for regionalisering 2016 

Helning, HL m/km2 2,8-61 

Effektiv sjøprosent, ASE % 0- 10

Årlig avrenning, q l/s/km2 14 - 112 

Dreningingstetthet, DT km/km2 0,8 - 2,7 

Andel skog, ASKOG - 0 - 94 

Årlig nedbør, P mm 510 – 4671 

Feltlengde, LF km 2,4 - 66 

Areal, A km2 6-1092
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(2005), som viser at regionalisering av flomfrekvensanalyser også presterer bedre 
i våtere nedbørfelt.   

Østlandsfelt/kontinentale felt 

• Det forventes at ligningene for umålte felt ikke nødvendigvis vil prestere godt for
felt på Østlandet. Filipova mfl. (2016) viser at nedbørfelt på Østlandet gir dårlige
resultat under kalibreringen. Denne regionen har eksempelvis lavere årlig nedbør,
og forutsetningen om full metning er derfor ikke gyldig for mange av
flomhendelsene (særlig under varmere perioder).

• Ved bruk av PQRUT for Qdim og PMF har man på, bakgrunn av praktisk erfaring,
anbefalt at for store felt, f.eks. i Trøndelag og på Østlandet, bør ilegges et
markvannsunderskudd ved flommens start (Midttømme mfl., 2011).

Andersen mfl. (1983) anbefaler at dersom nedbørfeltet har en stor andel myr og/eller bart 
fjell, bør K1-verdien justeres opp. Tilsvarende anbefaling gjelder ikke for 2016-
ligningene. 
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6 Anbefalinger for videre arbeid 
Den hendelsesbaserte PQRUT-metoden som anvendes per i dag har sine konseptuelle 
svakheter bl.a. fordi man forutsetter full metning i feltet før flommens start og at 
gjentakstintervall på nedbør fører til flomvannføring med samme gjentaksintervall. I 
tillegg er PQRUT en enkel hydrologisk modell som er vanskelig å kalibrere på en robust 
måte. Disse svakhetene vil ikke kunne elimineres ved å oppdatere og/eller utvide 
ligningene som brukes for å regionalisere modellen til umålte nedbørfelt. Det er derfor 
grunn til å tro at stokastiske simuleringsmetoder på sikt vil erstatte den hendelsesbaserte 
PQRUT-metoden. Det er en del arbeid som må utføres for å få de stokastiske metodene 
(se kap.4) på plass i et pålitelig og brukervennlig format.  

Det anbefales dermed å ikke legge mer ressurser i å teste 2016-ligningene ytterligere, 
eller utvide datagrunnlaget og lage nye regresjonsligninger som skiller mellom regioner, 
f.eks. for Østlandet, men å heller bruke ressursene på videreutvikling, testing og
implementering av en stokastisk simuleringsmetode for dimensjonerende flom.

6.1 Stokastiske simuleringsmetoder og PMF 
Vi anbefaler at man søker om å få igangsatt et FoU-prosjekt for utvikling av de 
stokastiske simuleringsmetodene for estimering av dimensjonerende flom. Prosjektet bør 
også inkludere eksterne brukere og MET. Et FoU-prosjekt kan for eksempel omfatte 
følgende punkter:  

1) oppdatere SCHADEX-DDD-PUB-metoden ved å ta inn den nye versjonen av
DDD-modellen som ser ut til å fungere bedre på flomvannføring (f.eks. Tsegaw,
mfl., 2020) og har en mye kortere beregningstid;

2) testing av både Stochastic PQRUT og den oppdaterte versjonen av SCHADEX-
DDD-PUB mot statistiske metoder for et større antall nedbørfelt, f.eks.
Flomkartfeltene (se kap. 3.3);

3) etablere såkalte ‘bench mark’ simuleringer med SCHADEX-DDD for ‘nøkkel’
vannføringsstasjoner og tilgjengeliggjøre utfyllende resultater for disse
stasjonene;

4) sammenligne gjentaksintervall for beregnet PMP og PMF for ‘nøkkel’ stasjoner
for å vurdere om det er mulig å erstatte PMF-beregninger med et konkret
gjentaksintervall (f.eks. 10 000 års flom);

5) implementere en stokastisk simuleringsmetode for dimensjonerende flom som et
brukervennlig verktøy for eksterne brukere;

6) utvikle en løsning der brukerne selv kan definere og laste ned tidsserier fra
seNorge. Dette er også foreslått gjennom FoU-prosjektet som så på
flomberegninger i regulerte felt (Stenius mfl., 2021).
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6.2 PQRUT 
Selv om vi ikke anbefaler å prioritere ytterligere testing av 2016-ligningene eller utvikle 
nye ligninger med et enda større datasett, så kan følgende punkter vurderes for å heve 
kvaliteten på bruken av PQRUT som nedbør-avløpsmodell: 

1) implementere 2016-ligninger i div. verktøy som f.eks NEVINA, web-PQRUT;

2) teste bruk av CV-ligningene (som estimerer usikkerheten i modellparametrene, se
kap. 2.4.3), hvordan usikkerheten i modellparametrene kan overføres til
vurdering av usikkerhet i selve flomestimat og implementere
variasjonskoeffisientene i NEVINA slik at modellparametrene kan oppgis med en
usikkerhet;

3) bedre input data. Tilgang på bedre ekstremnedbørdata og vurdering av dagens
arealreduskjonsfaktor (innspill til MET);

4) systematisk innsamling av brukererfaringer med 2016-ligningene (kan gjøres via
flomberegninger for dammer);

5) vurdere bruksområdet til PQRUT, eksempelvis:

a. nedre og øvre grense for feltareal?

b. hvor lave gjentaksintervall kan PQRUT benyttes for?

c. vurdere konsekvens av bruk av PQRUT i sammensatte felt (flere delfelt)

6) vurdere behov for revisjon av ligningene pga. ny normalperiode (P og Q).
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1 Vedlegg 
1.1 Vedlegg 1 
Tabell 4 viser kalibrerte verdier for K1, K2 og T for 49 felt. Merk at noen få stasjoner ble 
utelukket ved etablering av de endelige ligningene, og at noen av stasjonene i tabellen 
under derfor ligger utenfor gyldighetsintervallet for bruk av 2016-ligningene.  
Eksempelvis så ble 1 stasjon utelukket (2.142 Knappom) for etablering av K1-ligningene, 
mer om dette i kap.2.4.2. 
Tabell 4 Kalibrerte verdier for K1, K2 og T for 49 felt som utgjør datagrunnlaget til Filipova mfl. (2016). 

Stasjonsnummer Stasjonsnavn Areal (km2) K1 K2 T 

2.11 Narsjø 120 0.0671    0.0053   46.50 

2.142 Knappom 1648 0.1653 0.0059 30.93 

2.265 Unsetåa 621 0.0897 0.0058 47.81 

2.279 Kråkfoss 434 0.0903 0.0113 33.14 

2.32 Atnasjo 463 0.0775 0.0063 63.15 

2.323 Fura 45 0.2045 0.0529 47.60 

12.70 Etna 570 0.0706 0.0076 39.04 

12.171 Hølervatn 79 0.0436 0.0077 45.74 

12.178 Eggedal 309 0.0545 0.0149 31.11 

12.215 Storeskar 120 0.2562 0.0186 21.63 

12.193 Fiskum 52 0.0492 0.0163 34.16 

16.66 Groset 6 0.0458 0.0142 31.97 

16.193 Hørte 157 0.1338 0.0285 19.72 

18.10 Gjerstad 239 0.0610 0.0174 33.10 

20.2 Austena 276 0.0399 0.0084 51.48 

22.16 Myglevatn 182 0.0840 0.0104 55.08 

22.22 Søgne 206 0.0438 0.0111 42.82 

24.9 Tingvatn 272 0.0198 0.0097 52.42 

25.24 Gjuvvatn 97 0.0131 0.0058 51.76 

26.20 Årdal 77 0.0386 0.0156 58.09 

26.26 Jogla 31 0.1988 0.0531 34.30 

35.16 Djupadalsvatn 45 0.0284 0.0152 53.75 

41.1 Stordalsvatn 129 0.0155 0.0105 61.02 

42.2 Djupevad 31 0.2902 0.1608 41.05 

62.5 Bulken 1092 0.0351 0.0132 40.19 
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62.10 Myrkdalsvatn 159 0.0467 0.0181 57.53 

62.18 Svartavatn 72 0.1576 0.0450 44.82 

72.5 Brekkebru 267 0.0684 0.0127 37.35 

73.27 Sula 31 0.0336 0.0102 46.56 

78.8 Bøyumselv 40 0.0415 0.0133 59.07 

79.3 Nessedalselv 30 0.0570 0.0266 35.29 

83.2 Viksvatn 508 0.0062 0.0046 65.77 

98.4 Øye 139 0.1398 0.0260 41.90 

104.23 Vistdal 66 0.1177 0.0405 33.55 

105.1 Osenelv v/Øren 138 0.0250 0.0090 48.13 

109.9 Risefoss 744 0.1392 0.0153 27.04 

112.8 Rinna 91 0.0815 0.0239 20.59 

122.11 Eggafoss 653 0.1815 0.0188 15.85 

124.2 Hoggåsbru 495 0.1000 0.0228 37.39 

127.13 Dillfoss 480 0.1085 0.0251 34.58 

133.7 Krinsvatn 207 0.0474 0.0206 35.42 

138.1 Øyungen 239 0.1162 0.0208 56.93 

139.35 Trangen 854 0.0674 0.0154 64.96 

152.4 Fustvatn 526 0.0119 0.0083 40.80 

162.3 Skarsvatn 146 0.0430 0.0118 39.40 

191.2 Øvrevatn 526 0.1198 0.0121 47.11 

200.4 Skogsfjordvatn 135 0.0180 0.0077 48.53 

223.2 Lombola 879 0.0561 0.0051 45.20 

247.3 Karpelva 139 0.0985 0.0073 41.25 
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1.2 Vedlegg 2 
Utfallsrom for feltegenskapene til z-feltene og de to datasettene (1983 og 2016) som er 
blitt brukt for utledning av ligningene for PQRUT sine modellparametre (K1, K2, T).   

*Forskjell i maksimumsverdiene skyldes ulike datakilder

Variabel Enheter 
Felt for regionalisering 

1983 

(ant. =38 eller 20) 

Felt for regionalisering 
2016 

(ant. = 49) 

Z-felt

(ant. = 2986) 

Helning, HL m/km2 1,7 -72 2,8-61 0,6-204 

Effektiv sjøprosent, ASE % 0 -7,7 0- 10 0 - 10 

Årlig avrenning, q l/s/km2 13 -105 14 - 112 6,9 – 165 

Dreningingstetthet, DT km/km2 - 0,8 - 2,7 0,22 – 5,4 

Andel skog, ASKOG % - 0 - 94 0 – 96 

Årlig nedbør, P mm - 510 – 4671* 313 – 3605* 

Feltlengde, LF km - 2,4 - 66 1,4 – 100 

Areal, A km2 0,4 -792 6-1092 1 - 1590 
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