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Sammendrag 
Prosessen med å relatere stedsspesifikk førkunnskap til parametrene i vannføringskurven 
er fireedelt: (1) klassifisering av strømningstype, dvs. de kontrollerende elementene for 
vannstand – vannføring relasjonen, ved stasjonen; (2) relatere strømningstypen til et kjent 
hydraulisk rammeverk av ligninger; (3) finne relasjonen mellom de hydrauliske 
ligningene og vannføringskurves parametre; (4) vurdere de stedsspesifikke verdiene opp 
mot denne relasjonen, og videre oppsummere forkunnskapen i a priori fordelinger for 
vannføringskurveparametrene. A priori fordelingene blir så oppdatert med data i form av 
vannføringsmålinger ved hjelp av Bayesiansk simuleringsmetodikk. Resultatet er såkalte 
a posteriori fordelinger på vannføringskurveparameterne. Disse benyttes for estimering av 
vannføringskurve samt påfølgende usikkerhetsestimater.    

Denne rapporten tar for seg de fire ovennevnte stegene for fastsetting av førkunnskap. 
Det gis også en enkel innføring i Bayesiansk regresjon for estimering av 
vannføringskurven. En mer fyldig beskrivelse av metoden kan finnes i vedlagt artikkel. 
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1 Vannstand – vannføring relasjon 
ved hydrometriske 
målestasjoner 

Strømningen i en naturlig elvekanal er kompleks, og er i de fleste tilfeller ikke mulig å 
beskrive med teoretiske ligninger for åpen kanal strømning. Teoretisk hydraulikk kan 
være egnet for korte strekninger i naturlige elver, men generelt vil variasjoner i 
kanalretning, tverrsnittsgeometri, bunntopografi, kanalfriksjon og overflatehelning gjøre 
en teoretisk tilnærming mer eller mindre unøyaktig. Imidlertid er kjent formelverk for 
åpen kanalstrømning nyttig når den anvendes sammen med målinger av vannstand – 
vannføring. Målingene benyttes for å justere de idealiserte teoretiske uttrykkene i henhold 
til de komplekse forholdene i elven som bestemmer vannstand – vannføring relasjonen. 
Justering, eller modell- og parameterestimering, bør skje ved hjelp av objektive metoder, 
for eksempel Bayesiansk metodikk. 

Ved NVE hydrologisk avdeling er hovedrutinen for innsamling av vannføringsdata basert 
på observert vannstand og en eksperimentell relasjon mellom vannstand og vannføring, 
heretter kalt vannføringskurve. Vannstand kan måles enkelt og kostnadseffektivt ved 
hjelp av sensorer og lagres på dataloggere. I de fleste tilfeller sendes innsamlede 
vannstandsdata automatisk fra stasjon til datamottak på hydrologisk avdeling. Dette skjer 
minst en gang i døgnet. Korresponderende vannføringer kan da enkelt kalkuleres ved 
bruk av vannføringskurven.            

1.1 Vannstand – vannføring relasjon i naturlige 
elver 

 

1.1.1 Kontrollerende elementer for vannstand – vannføring 
relasjonen 

 

Vannføringskurven for en hydrometrisk stasjon er i de fleste tilfeller semi-empirisk 
bestemt gjennom vannføringsmålinger og avlesning av korresponderende vannstander. I 
enkelte tilfeller hvor man har bygd kunstige overløp eller renner kan vannføringskurven 
bestemmes teoretisk, eller ved hjelp av formler basert på forsøk i laboratorium. 
Hoveddelen av målestasjonene i Norge har ikke kunstige overløp.   

En entydig og stabil relasjon mellom vannstand og vannføring krever at elvekanalens 
karakteristika er slik at en gitt vannføring alltid produserer den samme vannstand ved 
skala/fastmerke på stasjonen. I de fleste tilfeller vil det være forholdene nedstrøms 
stasjonen som kontrollerer vannstand – vannføring relasjonen. De kontrollerende 
elementene som til sammen danner det bestemmende profilet kan grovt deles inn i to 
klasser: lokal kontroll og kanalkontroll.  

En lokal kontroll er en kort strekning av elven som forårsaker et definitivt brudd i 
vannoverflatens helning i strømretningen slik at effekten av alle forhold nedstrøms denne 
i praksis elimineres. En lokal kontroll kan være en fossekant, en innsnevring, et steinete 
stryk, etc. Merk at en brå sving i elven kan fungere tilnærmet likt en lokal kontroll.  
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Figur 1 viser to eksempler på stasjoner med lokal kontroll. Vannstandsregistreringen ved 
Håkådalselv skjer i en kulp i elven rett oppstrøms en naturlig terskel. Bjørntjønn har en 
bratt utløpskanal slik at selve utløpet fungerer som lokal kontroll for stasjonen, som er 
plassert på venstre side (sett medstrøms) i utløpsbukten.   

 

Figur 1. Eksempler på stasjoner med lokal kontroll. Stasjon 109.035 i Håkådalselva 
(venstre) og Grytåi ved 016.189 Bjørntjønn (høyre). 

Kanalkontroll betyr at ingen terskler, innsnevringer, etc. forårsaker klare brudd i 
vannoverflatens helning innenfor en betydelig strekning nedstrøms målestasjonen. 
Vannstand – vannføring relasjonen vil i da stor grad kontrolleres av elvekanalens friksjon, 
form og helning. Lengden av den kontrollerende elvestrekningen vil ofte variere med 
vannstanden. I flate elver kan denne strekningen være ekstremt lang under flom. 

Figur 2 viser flere eksempler på stasjoner med kanalkontroll. Stasjonene Lundeberg og 
Harestrømmen har typisk kanalkontroll hvor det er ingen merkbare brudd i 
strømningsoverflaten. I tilfellet Dølplass er strømningen mer turbulent og det er dannelse 
av stående bølger i visse partier av elven. Strømningen er muligens noe akselererende ved 
stasjonen. Uansett kan man anta at strømningen gjennomsnittlig er uniform over 
strekningen som vises på bildet. Situasjonen ved stasjonen Kunes skiller seg noe fra 
typisk uniform strømning. Man ser at vannet renner gjennom en innsnevring/terskel rett 
nedstrøms stasjonen. Imidlertid er ikke gradienten nedstrøms bratt nok til å forårsake et 
betydelig knekk i vannoverflaten. Strømningen her kan ansees som kanalkontroll ut fra et 
reservoar, som i dette tilfellet er en elvekulp. En rimelig antagelse er at 
innsnevringen/terskelen druknes ved større vannføringer og at strømningen da blir mer 
typisk uniform.      



 

 9 

 

Figur 2 Eksempler på stasjoner med kanalkontroll. Sørdalselva ved 196.012 
Lundberg (øverst, venstre), Altaelva ved 212.009 Harestrømmen (øverst, høyre), 
Folla ved 002.129 Dølplass (nederst, venstre) og Storelva ved 228.002 Kunes 
(nederst, høyre).  

I praksis vil et bestemmende profil ofte være sammensatt av begge de to ovennevnte 
kontrolltypene, selv om den ene typisk er mest dominerende. For eksempel vil det alltid 
være noe tap på grunn av kanalfriksjon i strekningen mellom stasjonen og den lokale 
kontrollen. Avstand mellom disse og vannhastigheten vil være avgjørende for hvor mye 
denne strekningen påvirker vannstand – vannføring relasjonen ved stasjonen. 
Vannhastigheten på strekningen mellom stasjonen og den lokale kontrollen vil ofte 
variere med vannstanden. Er for eksempel stasjonen plassert i en innsjø eller stor og dyp 
kulp med kritisk strømning i utløpet vil den lokale kontrollen (utløpet) være nesten 
hundre prosent bestemmende. I noen tilfeller kan man se at deler av en bestemmende 
elvestrekning innehar enkelte partier, for eksempel på en side av elven, hvor partier med 
kritisk strømning oppstår. Signifikansen av disse versus kanalkontrollen vil typisk variere 
med vannstanden. 

Figur 3 viser to eksempler på stasjoner med sammensatt strømningstype. Bildet fra 
Bergheim er tatt under en flomsituasjon. Der hvor elven forsvinner ut av bildet går 
strømmen over i et todelt stryk. Starten på dette stryket vil fungere som en lokal kontroll, 
og høyden på vannspeilet oppstrøms vil i stor grad være bestemt av overløpkantens 
fysiske karakteristika. Imidlertid er det en såpass lang strekning mellom stasjonen og 
stryket at man kan anta betydelig friksjonstap langs kanalen på denne strekningen. 
Stasjonen Båtsfjord er plassert like ved utløpet av en naturlig kulp i elven. Det er 
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imidlertid vanskelig å avgjøre om det bestemmende profilet er en lokal kontroll i 
utløpsområdet eller kanalstrømning i elven nedstrøms kulpen. Man kan se enkelte partier 
med en klar knekk i strømningsoverflaten, mens andre deler av strømmen er mer eller 
mindre ubrutt i strømningsretningen.  

 

Figur 3 Eksempler på stasjoner med sammensatt strømningstype. Hallingdalslågen 
ved 012.097 Bergheim (venstre) og Storelva ved 237.001 Båtsfjord (høyre). 

 

1.1.2 Sammensatt kontroll 

 

I mange tilfeller vil en kontroll være aktiv for kun en del av vannstandens 
variasjonsintervall. Eksempelvis kan en lokal kontroll bli druknet ved en gitt vannstand 
og en ny lokal kontroll lengre nedstrøms overta, eller at kanalkontroll oppstår. Man kan 
også påtreffe situasjoner hvor kanalkontroll er tilfellet for lave og midlere vannføringer, 
men ikke for flomsituasjoner når en lokal innsnevring nedstrøms stasjonen forårsaker 
kritisk strømning. I mange tilfeller vil det være lett å lokalisere bestemmende profil for 
lavvann, mens kontroll(ene) for midlere til høye vannføringer er vanskeligere å 
identifisere. Det er også viktig å merke seg at forandringer i tilløpshastigheten forårsaket 
av hydrauliske forandringer oppstrøms stasjonen vil ha en øyeblikkelig påvirkning på 
vannføringskurven for stasjonen. Skifte fra en kontroll til en annen vil ofte gi utslag i en 
endring i formen på vannstand – vannføring relasjonen. I helt ekstreme situasjoner kan 
dette gi ekstremt brå endringer i kurvaturen, faktisk også oppstå diskontinuitet. I andre 
tilfeller vil forandringen fra en kontroll til en annen ikke føre til merkbare forandringer i 
forholdet mellom vannstand og vannføring.     

Eksemplet fra Magnor (Fig. 4) viser at vannstand – vannføring forholdet er fiksert ved 
nedstrøms terskel for lave til relativt høye vannføringer. Man ser at terskelen er i ferd 
med å drukne ved en høyere vannføring. Observasjoner utført ved stasjonen ved en 
vannføring på ca. 40 m3/s sier at terskelen vil bli helt druknet når vannføringen overstiger 
litt over 40 m3/s. Bestemmende profil vil da være en blanding av kanalkontroll ned mot et 
strykparti ca. 300 m nedstrøms og de hydrauliske egenskapene til den lokale kontrollen 
på strykkanten.    
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Figur 4. Vrangselva ved stasjon 313.010 Magnor. Begge bildene er tatt omtrent fra 
bredden rett ut for stasjonen. Til venstre vises nedstrøms terskel ved en lavere 
vannføring (ca. 1 m3/s), mens bildet til høyre er tatt under en mindre flom (ca. 20 
m3/s).       

Et annet eksempel på en bestemmende profil som består av flere strømningstyper og 
kontroller er stasjonen Bulken i Vangsvatnet. Figur 5 viser utløpet av Vangsvatnet, der 
vannet renner over en terskel. I følge observasjoner fra stedet fungerer terskelen som en 
lokal kontroll opp til en vannføring på rundt 200 m3/s. Over denne vannføringen druknes 
terskelen og kanalkontroll i en direkte nedstrøms canyon på ca. 1 km overtar som 
bestemmende profil. En fossekant i utløpet av canyonen vil muligens også fungere delvis 
kontrollerende på ekstremt høye vannføringer. Man ser en klar endring i kurvaturen på 
vannstand – vannføring relasjonen i det området den bestemmende profil skifter fra lokal 
kontroll til kanalkontroll. 
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Figur 5. Eksempel på sammensatt strømningstype fra stasjonen 062.005 Bulken 
hvor Vosso renner ut av Vangsvatnet. Lokal kontroll i utløpet hvor strømningen går 
over en bygd terskel (venstre). Vannføringsmålinger og kurve (høyre).   

 
En enkelt kontroll kan være bestemmende for hele eller store deler av 
vannstandsintervallet. Imidlertid kan endringer i geometri eller bunnmateriale føre til at 
vannføringskurven forandrer form selv om kontrollen er den samme. Et godt eksempel på 
dette er i forbindelse med kanalkontroll, når vannstanden går over breddfull høyde og 
deler av vannstrømmen renner over flomslettene. I dette tilfellet vil forholdet mellom 
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strømningsareal og vannstand samt kanalfriksjonen endre seg straks elven går over 
breddene. Man vil også få et økt hydraulisk tap fordi den typisk sakteflytende strømmen 
på flomslettene vil påvirke den relativt raske vannstrømmen i hovedkanalen og skape 
sekundære strømninger. 
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Figur 6. Illustrasjoner fra Hæra ved Løkkeborg (002.1036) som eksemplifiserer 
sammensatt geometri og friksjon. Elven oppstrøms stasjonen under en høst/vinter 
flom omtrent rett ut for tverrsnitt hvor skala er plassert (øverst, venstre). Samme 
sted men bilde tatt fra noe lavere posisjon under sommerlavvann (øverst, høyre). 
Geometri- og hastighetskarakteristika fra tverrsnitt i elven ca. rett ut fra skala 
under kjempeflommen i januar 2008 (nederst, venstre). Vannføringsmålinger og 
kurve for stasjonen (nederst, høyre). 

Stasjonen Hæra vist i Fig. 6 har et bestemmende profil med sammensatt strømningstype. 
Kombinasjonen av ca. 50 m kanalstrømning og en nedstrøms innsnevring/terskel, hvor 
strømmen får et mindre men markant knekk i overflaten, er bestemmende elementer for 
vannstand – vannføring relasjonen ved stasjonen. Det er noe usikkert om strømningen ut 
fra denne lokale kontrollen ved innsnevringen er kritisk eller uniform. Imidlertid ser man 
at for strekningen med kanalkontroll vil et strømningsdyp på ca. 2-2.5 m gi en 
oversvømmelse av elvekanalen. Geometrien til strømningsarealet vil da bli radikalt 
forandret. Videre ser man at strømmen på flomslettene har noe mindre hastighet enn 
strømmen i hovedkanalen. Dette skyldes at flomslettene har større ruhet på grunn av 
vegetasjon. Merk at vannstanden i elven under ADCP målingen, som ligger til grunn for 
bildet av hastighetene i tverrsnittet, var enda høyere enn hva som var tilfellet på det 



 

 13 

tidspunktet bildet fra Hæra i flom ble tatt. På tidspunktet for ADCP målingen kunne man 
observere sekundære strømninger i form av strømningsvirvler langs linjen som definerer 
overgangen fra hovedkanalen til flomslettene. Målinger og vannføringskurve viser at 
vannstand – vannføring forholdet skifter kurvatur når elven går over elvebreddene.        

Kunstige profiler er typisk bygd for både å stabilisere og øke sensitiviteten på vannstand 
– vannføring relasjonen. Et kunstig profil kan være skarp- eller bredkantede overløp, 
eventuelt en renne, hvor vannføringskurven er teoretisk definert i litteraturen, eller de kan 
være en terskel som ikke er bygd etter kjente hydrauliske standarder. Et kunstig profil vil 
ofte bli enten druknet eller overtoppet ved høye vannføringer, og man vil også her få en 
endring i forholdet mellom vannstand og vannføring.      
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Figur 7. Eksempel på kunstig terskel fra stasjonen 070.008 Målset i 
Arnafjordvassdraget (venstre). Korresponderende vannføringskurve og målinger 
(høyre).  

Figur 7 viser eksempel på et kunstig profil. V-overløpet på Målset toppes ved en 
vannstand over 1 meter. Vannet begynner da å strømme over de rektangulære 
sidekantene. Forandringen i geometri reflekteres i vannstand – vannføring relasjonen. 
Man ser også at kontrollen blir semi-naturlig når hele konstruksjonen toppes og elven når 
de gresskledde sidekantene.         

1.1.3 Sensitivitet til kontrollen 

 

Et bestemmende profil ansees som sensitiv, eller med god oppløsning, hvis en endring i 
vannføring raskt reflekteres ved stasjonen og at en liten forandring i vannføring gir en 
relativt stor vannstandsendring. Stasjoner med høy sensitivitet er typisk plassert 
oppstrøms et punkt hvor elven kontraherer kraftig inn mot en lokal kontroll. En dårlig 
oppløsning finner man ofte ved stasjoner der elvens bredde er stor sammenlignet med 
elvedybden over kontrollen. Imidlertid kan også liten sensitivitet forårsakes av unormalt 
stor tilløpshastighet. Et veiledende mål kan være at en endring i vannstand på 1 
centimeter ikke skal resultere i mer enn en 5 % endring i vannføring om kontrollen skal 
ansees som tilfredsstillende sensitiv. 

Kontrollen på Håkadalselv i Fig. 1 er et eksempel på god oppløsning. Profilet er smalt 
med bratte sidekanter. Figur 8 fra Austbygdåi er et eksempel på en situasjon med 
tilnærmet ikke-sensitivitet. Under store vannføringer er strømmen overkritisk forbi 
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stasjonen. Resultatet er at over en gitt vannføring stanser vannstanden å stige selv om 
vannføringen øker. Merk også dannelsen av hydrauliske sprang i elvestrekningen ved 
stasjonen.    
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)

Mai 2004  

Figur 8. Stasjon 016.128 i Austbygdåi under flommen i mai 2004 (venstre), og 
registrert vannstand (høyre).  

Terskelen nedstrøms stasjonen Årdal vist i Fig. 18 er et eksempel på en bred kontroll med 
dårlig oppløsning. Terskelen er over 50 meter bred, og på lavvann er forholdet mellom 
gjennomsnittlig strømningsdyp og bredde på terskelen mindre enn 1 %.   

1.1.4 Ustabile kontroller 

 

En ustabil kontroll, eller profilforandring, er tilfelle der vannstand – vannføring 
relasjonen ikke er konstant men forandrer seg brått eller gradvis med tiden, på grunn av 
fysiske forandringer i de kontrollerende elementene.  

Vannføringskurven vil holde seg konstant bare hvis de fysiske karakteristika til 
kontrollene er konstante, eller at eventuelle forandringer kansellerer hverandre slik at 
forandringene får neglisjerbar effekt ved stasjonen. Imidlertid vil konsekvensen av 
profilforandring i de fleste tilfeller føre til en forandring i vannstand for en gitt 
vannføring.  

Profilforandringer er i svært mange tilfeller forårsaket av enten utgravning eller pålagring 
av masse i elvekanalen. Graden av utgraving og pålagring er typisk på sitt høyeste under 
store vannføringer. En flom kan forårsake en brå men endelig profilforandring, men også 
initiere en brå forandring med påfølgende og ofte langvarig ustabilitet i vannstand – 
vannføring relasjonen. Effekten av utgraving vil føre til at vannføringskurven flytter til 
høyre sammenlignet med den forrige kurven, noe som gir økt vannføringskapasitet for en 
gitt vannstand. En pålagring vil gjøre at kurven flytter seg til venstre for forrige kurve. 
Det er også verdt å merke seg at profilforandringer i elven oppstrøms stasjonen vil kunne 
forandre tilløpshastigheten og således vannføringskurven, spesielt for høyere 
vannføringer.         
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Lavvannføringsdelen av vannføringskurven vil ofte bli signifikant påvirket av 
profilforandringer, og ustabiliteten vil bli manifestert med at lavvannsmålingene danner 
en vifteform. Spesielt vil effekten av utgravninger kunne bli stor, og gjeldende for hele 
vannstandsspekteret, ved stasjoner med kanalkontroll. På steder der vannføringskurven er 
delvis bestemt av en kunstig kontroll, som en bro eller forbygning for vei eller jernbane, 
vil ombygginger av disse kunne forårsake en forandring i vannstand – vannføring 
relasjonen på kun høyere vannføringer. I den forbindelse bør det nevnes at bygging av 
broer, eller andre menneskelige inngrep i nærhet av bestemmende profil, ofte vil utløse 
profilforandringer inntil den geomorfologiske balansen i elven er re-stabilisert. 
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Figur 9. Strekning rett nedstrøms målestasjonen 107.003 Farstad i Fastadelva 
(venstre). Målinger og kurveperioder for stasjonen (høyre). 

 Varierende begroing i elvekanalen og langs flomslettene vil påvirke kapasiteten og 
friksjonen til kanalen og derfor også vannstand – vannføring relasjonen, og graden av 
påvirkning vil typisk variere med vannstand og årstid. Forandringer i klima og/eller 
vannets kjemiske egenskaper vil også føre til variasjon i begroingskarakteristika. 
Lavvannsdelen av vannføringskruven vil, som ved utgravning og pålagring, bli sterkest 
affektert av varierende begroing. Flommer vil ofte rense bort og/eller flate ut deler av 
vegetasjonen. Man vil derfor ofte se profilforandringer i etterkant av større flommer i en 
vegetasjonsrik elv. 

Figur 9 viser at elvekanalen nedstrøms Farstad er påvirket av både kanterosjon og 
varierende begroing. Merk hvordan vegetasjonen på venstre sides snevrer inn strømmen. 
Ustabiliteten gir utslag i spredte målinger av vannstand – vannføring relasjonen. Man har 
da forsøkt å håndtere dette ved å innføre flere vannføringskurveperioder. I de fleste 
tilfeller vil en nøyaktig tilpasning kreve langt flere målinger enn hva man som oftest har 
tilgjengelig. 

1.1.5 Mer komplekse vannstand – vannføring relasjoner 

 

Vannstand – vannføring relasjonen ved stasjonær strømning vil være konstant, eller 
fiksert, hvis det bestemmende profilet er stabilt samt at overflathelningen (i elvens 
strømningsretning) for en korresponderende vannstand er konstant. I noen elver kan 
overflatehelningen ved en stasjon med kanalkontroll endre seg signifikant under ikke-
stasjonær vannføring, relativt til helningen ved stasjonær strømning, Intuitivt gjelder dette 
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svært flate elver hvor vannføringen endrer seg mye og raskt. Man vil da for en gitt 
vannstand kunne oppleve at overflatehelningen er langt brattere på oppadgående 
vannstand enn hva er tilfelle ved nedadgående vannstand. Siden både overflatehelningen 
og vannstanden bestemmer vannføringen ved kanalkontroll, vil man da kunne se at 
vannføringen ikke er entydig gitt av vannstanden. Vannføringskurven vil da kunne ha en 
hystereseform for en enkelttoppet flom. Betrakt ligning 5. De tre siste leddene i ligningen 
skyldes effekter av ikke-stasjonær strømning. De to siste leddene er ofte neglisjerbare, 
slik at ligning 5 kan skrives på formen 

t

H

cS
QQ

∂

∂
+=

0
0

1
1           (1) 

, hvis man antar at formen til en flombølge ikke endrer særlig form når den passerer 
nedover i elven. Symbolet c er hastigheten på flombølgen. Man ser fra ligning 1 at for en 
gitt vannstand, så vil vannføringen være høyere på stigende vannstand enn hva som er 
tilfelle ved synkende vannstand. Man ser også at effekten av ikke-stasjonær vannføring er 
proporsjonal med hvor raskt vannstanden endrer seg, og likeledes omvendt proporsjonal 
med graden av overflatehelning ved stasjonær strømning og hastigheten på flombølgen. 
Enkelt sagt vil en flombølge som passerer nedover en elv produsere et større trykk på et 
gitt tverrsnitt i elven foran flomtoppen enn hva er tilfelle ved stasjonær strømning. 
Resultatet er at mer vannføring kan passere gjennom tverrsnittet på stigende vannstand 
enn ved tilnærmet stasjonær strømning gjennom samme tverrsnitt. I bakkant av 
flomtoppen vil helningen bli mindre enn under stasjonær strømning og således skape en 
oppstuvende effekt som gir mindre vann gjennom samme tverrsnitte for en gitt vannstand. 
Ikke-stasjonær strømning kan takles ved å benytte ligning 1 (Petersen-Øverleir, 2006).  

Et godt eksempel på ikke-stasjonær strømning er vist i Fig. 10. Hendelsen er hentet fra en 
særdeles rask og stor flom i Ohio elven i USA. Man ser hvordan vannstand – vannføring 
relasjonen gitt ved av 12 flygelmålinger viser et hystereseliknede forløp.  

Effekter av ikke-stasjonær strømning er ikke klart dokumentert i norske elver. Imidlertid 
er det grunn til å anta at fenomenet eksisterer på flere stasjoner med kanalkontroll ved 
flom. Hovedgrunnen til manglende bevis ligger mest sannsynlig i at det er praktisk talt 
ingen flommer som er tilfredsstillende dekket av målinger både på oppadgående og 
nedadgående vannstand. I tillegg har dokumentasjonen av endringen i vannstand under 
målingene vært utilfredsstillende i mange tilfeller. 

En annen kompleks situasjon oppstår når vannstanden ved en stasjon påvirkes av 
nedstrøms elementer som forårsaker varierende oppstuvning. Det kan være snakk om en 
nedstrøms bielv, en innsjø, et kraftverk og/eller tidevann. Oppstuvningseffekter har også 
vært observert ved stasjoner der elven nedstrøms har store flomsletter.  Her vil store 
mengder vann strømme ut og inn av elven på henholdsvis opp- og nedadgående 
vannføring under en flom, og således forårsake varierende oppstuvning. Under varierende 
oppstuvning vil vannstanden ved stasjonen ikke være entydig bestemt av vannføringen, 
men også tilstanden til elementene nedstrøms. Varierende oppstuvning vil gi seg utslag i 
at målingene av vannstand – vannførings relasjonen danner en punktsky som ikke 
definerer et klart vannstand – vannføring forhold. Gjennom en flomhendelse vil man ofte 
kunne observere hystereselignende vannstand – vannføring relasjoner. Denne situasjonen 
kan takles med to-skala metodikker (Wingård, 1970) eller hastighet-index målinger 
(Rantz et al., 1982). 

Eksemplet vist i Fig. 11 viser at vannføring ikke er entydig bestemt av vannstand ved 
stasjonen Ertesekken. Årsaken er at elven er relativt flat ned mot samløpet med Glomma 
samt videre ned mot demningen på Rånåsfoss. Helningen på elven ved Ertesekken vil 
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derfor være delvis bestemt av vannføring i Glomma samt tilstanden ved Rånåsfoss 
kraftverk.   

Etablering av vannføringskurve for stasjoner påvirket av ikke-stasjonær strømning 
og/eller variabel oppstuvning vil ikke bli dekket i denne rapporten.           
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Figur 10. Ohio elven ved Wheeling, West Virginia, USA. Målt vannstand – 
vannføring relasjon samt endring i vannstand per time under storflommen 14 – 27 
Mars, 1905.   
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Figur 11. Vannstand – vannføringsmålinger for Vorma ved stasjon 002.197 
Ertesekken (venstre). Kart som viser beliggenhet til stasjonen (sort sirkel) ca. 
en mil oppstrøms samløpet mellom Vorma og Glomma.  
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2 Vannføringskurven i et 
hydraulisk perspektiv 

Forrige avsnitt gav en kort innføring i hvilke strømningstyper man kan forvente å finne 
ved en hydrometrisk målestasjon plassert i en naturlig elv. Formålet med følgende 
kapittel er å knytte de grovt inndelte strømningstypene opp mot enkle hydrauliske 
ligninger og vannføringskurven. 

Man har gjennom lang tids erfaring sett at i de fleste situasjoner, beskrevet i kapittel 1, 
kan vannføringen uttrykkes via ligningen 

( )b
hhCQ 0−=                (2) 

hvor Q er vannføringen, h vannstanden og ( )0,, hbC  konstanter. Merk at parameteren 

0h har tolkningen som vannstanden ved null vannføring i laveste segment. De andre to 

konstantene, C og b, er bestemt av de geometriske og hydrauliske egenskapene til 
stasjonens bestemmende profil. I mange tilfeller må to eller flere ligninger settes sammen 
for å beskrive hele intervallet til vannstand – vannføring relasjonen ved stasjonen. 
Grunnen til denne segmenteringen er at bestemmende profil for stasjonen består av flere 
og/eller sammensatte kontroller.  

Vannføringskurven i ligning 2 er hydraulisk motivert. Det vil si at den kan utledes fra 
forenklede ligninger som beskriver åpen kanalstrømning. Dette er viktig av to grunner. 
For det første er det viktig at en sentral ligning i hydrometrien er fysisk begrunnet. For det 
andre vil man kunne benytte sammenhengen til å definere a priori kunnskap i en 
Bayesiansk estimering av vannføringskurven. 

2.1 ”Power-law” elvekanaler 
 

I de fleste tilfeller benyttes ikke den kjennskap man eventuelt har om geometrien til det 
bestemmende profil direkte for å estimere ligning 1. Det vil derfor være gunstig å kunne 
oppsummere bestemmende profils geometri gjennom et enkelt uttrykk. Til grunn for 
ligning 2 ligger det en antagelse om at kanalens tverrsnitt kan beskrives med en ”power-
law”. Det vil si at bredden på overflaten i strømningstverrsnittet kan beskrives som 

( )ββ λα 0hhHB −==           (3) 

hvor B er overflatebredden, H er det effektive strømningsdypet og (λ, β) konstanter som 
beskriver skala og form på tverrsnittet i aktuell kontroll. Ligning 3 kan beskrive en rekke 
kjente geometriske former som for eksempel rektangulær (β = 0), triangulær (β = 1), 
elliptisk (0 < β < 1) og traktform (β > 1). 
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Figur 12. Lavvannskontroll for stasjonen 008.002 Bjørnegårdssvingen i 
Sandvikselva (venstre) med oppmålt geometri (høyre). 

Den er imidlertid kun en approksimasjon, og kan ikke beskrive de irregulariteter man 
typisk finner i geometrien tilhørende en naturlig elvekanal. Avvikene fra en glatt relasjon 
mellom B og H må da sees på som tilfeldig støy. Asymmetriske kanalformer er heller 
ikke dekket av ligning 3. Ved sterk asymmetri må ligning 3 segmenteres for å kunne gi en 
tilfredsstillende beskrivelse av geometrien. Merk at strømningsarealet, A, også blir en 
power-law sammenheng med strømningsdypet. Dvs.: 

 ( ) 1
00 1

+
−

+
== ∫

β

β

λ
hhBdHA

H

                 (4) 

Et eksempel på en tilnærmet naturlig kontroll med god power-law approksimasjon er vist 
i Fig. 12. Man ser av oppmålt geometri at formen på lavvannskontrollen på 
Bjørnegårdssvingen er tilnærmet elliptisk. 

2.2 Kanalkontroll 
 

Betrakt den generelle ligningen for vannføring i en prismatisk kanal (kanalkontroll) 
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hvor Q er vannføring, 0Q  og 0S vannføring og overflatehelning ved stasjonær strømning, 

respektivt, H strømnings dyp i tverrsnittet, x avstand langs kanalen, g gravitasjonens 
akselrasjon, v vannstrømmens middelhastighet i tverrsnittet og t tid. De tre siste leddene i 
ligning 5 skyldes effekter av ikke-stasjonær strømning. Hvis disse effektene er helt 
neglisjerbare, dvs. at strømningen kan ansees som stasjonær ved at dyp og vannhastighet 
er konstante som funksjon av både elvestrekning og tid, får man at strømningen er 
tilnærmet uniform. Man vil sjelden finne helt uniform strømning i en naturlig elv med 
kanalkontroll. Dette på grunn av ujevn bunntopografi, varierende tverrsnittsgeometri og 
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svinger. Imidlertid har Mannings formel vist seg å gi en god beskrivelse av 
kanalstrømning i naturlige elver. Formelen er gitt ved 

3/2

3/5
2/1

0

1

P

A
S

n
Q =              (6) 

hvor n er friksjonskoeffisienten som inkluderer alle hydrauliske tap i elvestrekningen og 
P lengden på den våte perimeter i tverrsnittet. Ved å anta at kanalen er så pass bred i 
forhold til høyden at P kan approksimeres med strømningsbredden B, samt anta at 
kanalen er power-law, får man 
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Ligning 7 gir altså en direkte sammenheng mellom parametrene i vannføringskurven 
(ligning 2) og de fysiske egenskapene ved bestemmende profil under kanalstrømning. 
Man ser at eksponenten b er direkte relatert til kanalform via formparameteren β fra 
ligning 3, mens konstanten C er mer komplekst sammensatt og bestemt av kanalens 
friksjon, helning, form og skala. Merk at sammenhengene i ligning 7 kun må sees på som 
veiledende, siden den er et resultat av forenklede antagelser om normal uniform 
strømning samt en idealisert power-law og vid kanalform. 

2.3 Kritisk strømning 
 

De fleste norske målestasjoner ligger oppstrøms et punkt hvor strømningsoverflaten får et 
markert knekk (lokal kontroll) og kritisk strømning oppstår. Dvs. umiddelbart oppstrøms 
en fossenakke eller strykterskel, en innsnevring eller en bratt utløpskanal fra en innsjø 
eller kulp. Situasjonen er illustrert i Fig. 13. Ligningen for kritisk strømning er gitt ved 
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hvor Kα  er vannføringskonstanten som tar hensyn til ikke-hydrostatisk trykkhøyde over 

punktet for kritisk strømning og θ er vinkelen på helningen i utløpskanalen.
KB og

KA er 
overflatebredden og arealet på strømningstverrsnittet i punkt for kritisk strømning, 
respektivt.  

Videre vil energiligningen for situasjonen være gitt ved 
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hvor Sα  er vannføringskonstanten for strømningen rett ut for skala, η koeffisient som 

beskriver tapet som skjer når vannet snevres inn og renner over punkt for kritisk 
strømning og SA er strømningsarealet i tverrsnittet rett ut fra skala. Det benyttes symbolet 

Sh for vannstand ved skala for å skille denne fra vannstand for strømmen over punkt for 

kritisk strømning. Det andre leddet på venstre side av ligning 9 kommer av 
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hastighetsenergien til strømmen forbi skala-tversnittet. Hvis denne ansees å være 
neglisjerbar, kan ligning 8 og 9 kombineres, og sammen med en antagelse om power-law 
kanalform får man 
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Merk at Sh er det samme som h i ligning 10. Igjen ser man at vannstand – vannføring 

relasjonen kan uttrykkes som i ligning 2, og at C og b har en direkte relasjon til fysiske 
størrelser i bestemmende profil. Også her må det understrekes at relasjonene kun er 
veiledende på grunn av alle forenklede antagelser gjort i forbindelse med utledningen. I 
tillegg vil det ofte være noe friksjonstap i elven mellom skala og punkt for kritisk 
strømning. 

Det kan vises at ligning 10 gjelder for bred-tersklede overløp (Fenton, 2001). Imidlertid 
er det ofte praktisk å benytte laboratorium baserte formelverk for rektangulære bred-
tersklede overløp. Vannstand – vannføring er da gitt ved ligningen 

( ) ( )b
hhChhgBQ 0

5.1
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8
−=−= ς        (11) 

hvor ζ er en vannføringskoeffisient som varierer med forholdet mellom terskelbredde og 
vannstand over terskelen. I følge Jain (2001) varierer denne mellom 0.5 og 0.7.  

Situasjonen blir noe annerledes hvis bestemmende profil fungerer som et tynn-platet 
overløp, for eksempel et V-oveløp. Imidlertid kan man vise (Fenton, 2001), at 
sammenhengen mellom overløp med tynn plate og vannføringskurven er gitt ved  
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hvor Z er Beta funksjonen. Som et eksempel kan man vise at for et skarpkantet V-overløp 
blir ligning 12 tilnærmet 
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Figur 13. Skjema over kritisk strømning i et punkt umiddelbart nedstrøms en 
målestasjon. 
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3 Konstruksjon av a priori 
fordelinger til 
vannføringskurveparametere  

En Bayesiansk estimering av vannføringskurven krever at man angir forkunnskap om 
kurvens parametre. Et viktig prinsipp her er at man gjør dette før man eventuelt ser på 
data, som er vannføringsmålingene. Imidlertid kan a priori kunnskapen bygge på alt annet 
en selve målingene. Mengden av parametre avhenger av hvor mange segmenter den totale 
kurven består av, som ifølge forrige kapittel er bestemt av bestemmende profils 
karakteristika. Hvis man generelt antar at kurven består av n segmenter, vil det nederste 
kurvesegmentet bestå av parametrene ( )1,011 ,, hbC , mens det nest laveste består av 

( )2,022 ,, hbC , og så videre, inntil man får det øverste segmentet som består av 

parametrene ( )
nnn hbC ,0,, . I tilegg er overgangen mellom segmentene, eller 

segmentgrensene, også ukjente parametere. Disse symboliseres med at 1ω er grensen 

mellom laveste og nest laveste segment, 2ω er grensen mellom nest laveste og tredje 
laveste segment, og så videre, inntil man til slutt får grensen mellom nest høyeste og 
høyeste segment som 1−nω . Man må også angi a priori kunnskap om størrelsen på 

målefeilen, eller avvik mellom vannføringsmålingene og tilpasset kurve. Dette gjør man 
ved å angi forkunnskap om standardavviket på feilen, σ. Til slutt må man bestemme en 
øvre grense for antall segmenter, si n. Deretter må man angi a priori sannsynlighet for 
hver modell med n,,1 K segmenter. 

I forrige kapittel så man at det er en direkte sammenheng mellom vannføringskurvens 
parametere og de hydrauliske ligningene til kontroller man kan forvente å møte på i 
naturlige elver. Det er nettopp dette man bør utnytte i utviklingen av a priori fordelinger 
for hver enkelt kurveparameter. Før vi går videre er det meget viktig å understreke at man 
ikke er for optimistisk angående forkunnskapen. Man bør heller legge seg på et noe 
vagere nivå. Strømningen i en naturlig elv er kompleks, og den hydrauliske informasjon 
man får gjennom topografisk oppmåling, besiktigelse, etc., bør kun sees på som 
veiledende. I de fleste tilfeller vil data (vannføringsmålingene) ha klart større vekt enn a 
priori kunnskapen i en Bayesiansk analyse. Forkunnskapen vil mer eller mindre vagt 
anslå området hvor man bør forvente å finne parametrene. Imidlertid kan uheldig bruk av 
forkunnskap føre til misvisende resultater i tilfeller med lite data. 

Det viser seg at ved å kreve at segmentene krysser hverandre i segmentgrensene, 
elimineres konstantene i alle kurvesegmentene foruten i det laveste. De øvre segmentenes 
konstanter kalkuleres etter estimeringen ved hjelp av øvrige kurveparametere. Dette betyr 
at vi kun behøver å angi a priori fordelinger til konstanten i nedre segment, 1C , 

eksponentene i alle segmentene, ( )nbb ,..,1 , nullpunktene i alle segmentene ( )
nhh ,01,0 ,.., , 

segmentgrensene ( )11 ,.., −nωω  og standardavviket til målefeilen σ. I de fleste tilfeller vil n 

være mindre eller lik 3.  

Den Bayesianske metoden som beskrives i neste kapittel krever at man oppsummerer 
forkunnskapen til hver enkelt parameter med øvre og nedre 95 % sannsynlighetsintervall. 
Enklere sagt skal man oppgi det området hvor man med 95 % sannsynlighet antar at den 
sanne parameterverdi befinner seg. De påfølgende avsnitt vil gi veiledning i teknikker for 
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å bestemme disse grensene. Praktisk bruk av veiledningen vil bli illustrert gjennom flere 
eksempler fra norske målestasjoner. 

3.1 A priori grenser til konstanten i nederste 
segment, 1C              

 

I følge ligningene i forrige kapittel er dette den mest komplekse parameteren. Den 
oppsummerer flere fysiske størrelser. For eksempel i forbindelse med kanalkontroll 
(ligning 7) er den bestemt av kanalens form og skala (β og λ), friksjon og helning. Første 
skritt er å anslå strømningstype. Er det kanalkontroll er ligning 7 aktuell. Henger nederste 
segment sammen med strømning over en lokal kontroll, er ligning 10 eller 11 aktuell. 

3.1.1 Håndtering av skala og formparameter for tverrsnittsgeometri, 

β og λ 

Uavhengig om laveste segment er tilknyttet kanalkontroll eller en lokal kontroll, må 
kanalformen bestemmes. Den sikreste måten er å nivellere opp tverrsnitt. En lokal 
kontroll kan ofte beskrives med kun ett tverrsnitt, mens ved kanalkontroll bør flere 
tverrsnitt måles opp. Den mest kompliserte metoden for å danne en a priori for 
parametrene β og λ vil da være å kalkulere strømningsbredde for en rekke strømningsdyp 
i hvert av de nivellerte tverrsnitt. Deretter bruker man disse data for en Bayesiansk 
tilpasning av ligning 13, og videre benytte á posteriori fordelingene til β og λ som a priori 
fordelinger i vannføringskurvetilpasningen. En langt enklere men effektiv metode er å 
sammenligne nivellert geometri med idealiserte geometrier. Hvis for eksempel tverrsnittet 
faller mellom en rektangulær form og en trekant form, kan man anta at β ligger mellom 0 
og 1. Dette danner nedre og øvre a priori grenser for β. Anslå deretter bredden på 
tverrsnittet ved en eller flere dybder (for eksempel 1 meter) over laveste punkt i de 
idealiserte tverrsnitt som omslutter sann tverrsnittsgeometri. Man får da to bredder som 
vil reflektere henholdsvis laveste og høyeste plausible grense for λ.  

Eksemplet i Fig. 14 viser geometrien fra den lokale kontrollen som fungerer som 
bestemmende profil for stasjon 87.7 i Storelva. Tverrsnittsgeometrien over terskelen er 
relativt kompleks og irregulær. Imidlertid ser det ut til at den kan beskrives med en 
idealisert power-law for et tverrsnitt som ligger ett eller annet sted mellom triangulær og 
rektangulær form. Bredden ved 1 meters strømningsdyp er ca. 6 meter og 15 meter for 
henholdsvis triangulær og rektangulær form, respektivt. Man kan derfor a priori anta at λ 
ligger mellom 6 og 15, og at β ligger mellom 0 og 1.       

I svært mange tilfeller har man ikke topografiske data over elvekanalen. Da må man 
benytte andre metoder. En angrepsmåte er å benytte seg av nivellert nullpunkt, hvis dette 
er tilgjengelig og antatt å være nøyaktig, samt anslått eller målt strømningsbredde ved en 
kjent vannstand. Denne bredden symboliseres med W. Korresponderende strømningsdyp 

WH  kan da kalkuleres siden man kjenner vannstanden tilhørende det tidspunktet man 

anslo W, og at man i tillegg har en sikker approksimasjon på 1,0h . Siden man ikke har 

informasjon angående formen på kontrollen kan man betrakte to ytterpunkter, nemlig en 
rektangulær form (β = 0) og en traktform (β = 1.5). Man får da to grenser for λ, nemlig 

WHW W =0/  og 5.1/ WHW . Disse kan benyttes som øvre og nedre a priori grenser for λ. I 

tillegg settes grensene for β til 0 og 1.5.   
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Figur 14. Geometriske tverrsnittsdata fra bestemmende profil tilhørende stasjon 
87.7 Storelva i Innvik. Trekanter med sorte linjer er nivellerte punkter. Grå stiplede 
linjer er idealisert power-law geometri i form av triangulær og rektangulær terskel 
profil.    

Den sistnevnte metode kan eksemplifiseres med en målestasjon i Guthusbekken som 
renner ut i Vansjø. Denne stasjonen har en lokal kontroll ca. 5 meter nedenfor sted for 
vannstandsregistrering. Under en vannføringsmåling den 17.04.2008 ble 
strømningsbredden over kontrollen anslått til å være mellom 1.4 meter og 1.6 meter. 
Nullpunktet ved stasjonen er ved nivellering anslått til å ligge på ca. 25.32 meter. 
Vannstanden under målingen var på 25.54 meter. Dette betyr at strømningsdypet over 
kontrollen var på ca. 0.22 meter. Uten kjennskap til formen på kontrollen antas det at β 
ligger mellom 0 og 1.5. Nedre og øvre grense for λ blir da 1.4/0.220 = 1.4 og 1.6/0.221.5 = 
15.5. 

3.1.2 Håndtering av helningsparameteren, S0 

Helningen på vannoverflaten i strømningsretning må håndteres i situasjoner med 
kanalkontroll. Den beste metoden er å foreta en direkte måling av vannlinjen i felt. 
Typisk måler man avstand og fall mellom ett punkt oppstrøms stasjonen og ett punkt 
nedstrøms. Det er viktig å ha så stor lengde mellom punktene at fallet blir langt større enn 
usikkerheten i nivelleringen. Videre må avstanden ikke bli så stor at målt fall ikke er 
representativt for vannstand – vannføring relasjonen ved stasjonen. For eksempel hvis 
man beveger seg opp- eller nedstrøms et punkt med kritisk strømning, etc. Videre vil ofte 
helningen variere noe med vannstand, og man bør derfor forsøke å nivellere både ved 
flom og lavvann.   

Figur 15 viser et eksempel fra stasjonen Strømstøa. Stasjonen ligger i et bredt og rolig 
parti av elven. Rett nedstrøms stasjonen smalner elven inn og strømningen kan grovt 
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klassifiseres som uniform strømning fra et reservoar. Det betyr at det er kanalkontrollen i 
elven nedstrøms innsnevringen som bestemmer vannstand – vannføring relasjonen ved 
stasjonen. Man ser at elven faller litt over en halv meter på den drøye kilometerlange 
elvestrekningen som er oppmålt. Helningen fra øverste til nederste punkt er ca. 0.0005. 
Imidlertid varier helningen en del i elverstrekningen på grunn av ikke-uniform strømning, 
måleusikkerhet og varierende fall, som følge av varierende vannstand. Det er derfor 
usikkert om dette er den mest representative helningen i vannstand – vannføring 
relasjonen. Man kan ta den bratteste og slakeste helningen i strekningen, respektivt, for å 
anslå høyeste og laveste verdi på helningen. I tilfellet Strømstøa blir dette 0.0012 og 
0.0002.        

Uten geometriske data er det vanskelig å anslå et a priori estimat på helningsparameteren. 
I noen tilfeller kan man benytte kartverktøy og punkter med kjent høyde langs aktuell 
elvestrekning. I de fleste tilfeller vil dette gi et for unøyaktig estimat. Man kan da benytte 
ekstreme helninger, for eksempel 0.1 og 0.00001, som øvre og nedre grenser.      
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Figur 15. Oppmålt fall i elvelinjen fra bestemmende elvestrekning for stasjonen 
012.015 Strømstøa i Begna.   

3.1.3 Håndtering av friksjonskoeffisienten, n. 

Friksjonskoeffisienten, ofte kalt Mannings n, kan anslås fra tabeller og sammenligning 
med bilder fra elver med ”kjent” friksjonskoeffisient. Det kan for eksempel henvises til 
Barnes (1967), som er en USGS (United States Geological Survey) publikasjon som 
ligger fritt tilgjengelig på nettet (http://pubs.usgs.gov/wsp/wsp_1849/html/pdf.html). En 
mer konservativ håndtering av n kan være å benytte det som er antatt å være laveste og 
høyeste verdi av n. I følge Chow (1959) kan man anta at n ligger mellom 0.025 og 0.150 i 
naturlige elver.  

3.1.4 Håndtering av vannføringskonstanten, Kα  

I følge Chow (1959) har man gjennom eksperimenter funnet ut at Kα ligger mellom 1.03 

og 1.36 for rette og prismatiske kanalformer. Verdier for Kα større enn 2 har vært 
observert oppstrøms kunstige overløp og i nærheten av brå objekter som forårsaker en 
markant endring i strømningsretning. Ut fra dette kan man anta 1 og 2 som plausible 
nedre og øvre grense for Kα . 
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3.1.5 Håndtering av kontraksjonskoeffisienten, η  

Wu og Molinas (2005) utførte en studie av verdiene for η der kanalinnsnevringer 
forårsaker kritisk strømning. De fant ut at graden av energitap er proporsjonalt med 
graden av innsnevring, lengden på det innsnevrende partiet og strømningsvinkelen inn 
mot innsnevringen. Resultatene kunne tolkes dit hen at man i de fleste realistiske tilfeller 
vil finne at kontraksjonskoeffisienten er mindre enn 0.5, og typisk i området rundt 0.3. 
Imidlertid kan den i situasjoner med ekstrem innsnevring komme opp i mot 2. Man kan 
derfor anta at η i de fleste tilfeller ligger mellom 0 og 1. Hvis innsnevringen er over 
halvparten så bred som oppstrøms kanalbredde, lengden på det innsnevrede partiet 
mindre enn 1 meter og strømningsretningen inn mot innsnevringen er parallell med 
kanalretningen, kan man anta at η ligger mellom 0.1 og 0.5. 

3.1.6 Håndtering vinkelen på utløpskanalen,θ  

I mange tilfeller kan det være vanskelig å anslå representativ vinkel på kanalen nedstrøms 
lokal kontroll. Hvis kanalen er veldefinert og av en viss lengde, kan man gjøre et anslag 
ved nivellering. I de fleste praktiske anvendelser antas vinkelen å være såpass liten at man 
setter θcos  lik 1.  

3.1.7 Kalkulasjon av a priori sannsynlighetsgrenser for C1 

Etter å ha klassifisert kontrollen for nederste segment i bestemmende profil, dvs. om det 
er lokal kontroll eller kanalkontroll, vet man om det er ligning 7 eller ligning 10 som er 
aktuell. Videre har man samlet inn a priori informasjon for de aktuelle parametrene. Er 
det snakk om kanalkontroll, betrakter man ligningen  
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Laveste plausible grense for 1C  får man da gjennom å sette inn de minste a priori 

grensene i telleren til ligning 14 (helningen 0S og kanalens skalaparameter λ), og de 

høyeste a priori grensene i nevneren (mannings n og kanalens formparameter β). Man 
gjør omvendt for å kalkulere høyeste plausible grense.  

Et kjapt eksempel kan være fra Strømstøa nevnt seksjon i 3.1.2. Topografiske 
undersøkelser av elvekanalen nedstrøms stasjonen viser at elven går over breddfull ved 
strømningsdyp mellom 2 og 3 meter. Ved dette strømningsdypet antas kanalformen å 
endre seg såpass at vannstand – vannføring relasjonen vil forandre karakter, dvs. at det 
laveste segmentet strekker seg fra ca. 0 til 2-3 meter. Tverrsnittsgeometrien varierer 
betydelig nedover i elven. Strømningsbredden varierer fra ca. 20 til 80 meter ved 
breddfull vannføring. Kanalformen i de forskjellige tverrsnitt ser ut til å kunne 
approksimeres med en profil ett eller annet sted mellom rektangulær og triangulær form. 
Dette betyr at øverste og laveste verdi for kanalens formparameter β er 1 og 0, respektivt. 
Videre vil øverste og laveste verdi for kanalens skalaparemeter λ være 80 og 6.67. Fra 
kapittel 3.1.2 har vi at øvre og nedre grense for helningen 0S  er på henholdsvis 0.0012 og 

0.0002. Vurdering av kanalmateriale og tabeller i hydraulisk litteratur gir øvre og nedre 
grense for mannings n på 0.06 og 0.02. Betrakter man disse tallene og ligning 14 får man 
høyeste plausible grense for 1C  til å bli 0.00120.5

·80/0.02/(1+0)1.67 ≈ 139, og videre 

laveste plausible grense for 1C til å bli 0.00020.5
·6.67/0.06/(1+1)1.67 ≈ 0.5. Dette er et godt 

eksempel på hvordan stor a priori usikkerhet gir vide sannsynlighetsintervall for 
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konstanten i vannføringskurven. I dette tilfellet har man ikke falt for fristelsen med å være 
for optimistisk og spesifikk.  

Er det snakk om naturlig lokal kontroll med kritisk strømning vil man i de fleste tilfellene 
betrakte ligning 10, dvs. med litt omskrivning får man: 
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Det kan bevises at 1C  minker monotont for stigende verdier av Kα og β. Man kan derfor 

vise at antatt laveste verdi for konstanten 1C  får man ved å sette inn følgende a priori 

antatte verdier inn i ligning 15: laveste verdi av λ, høyeste verdi av Kα , høyeste verdi av 

β og høyeste verdi av η. Ved å sette inn omvendt får man antatt høyeste verdi av 1C . 

Eksemplet fra Bjørnegårdssvingen i kapittel 2.1 kan benyttes for å illustrere praktisk bruk 
av det ovennevnte. Man ser fra Fig. 12 at formen på lavvannskontrollen her er et sted 
mellom rektangulær og triangulær, dvs. at β ligger mellom 0 og 1. Videre ser man at det 
er ca. 6 meter strømningsbredde ved et strømningsdyp på omkring 0.45 meter. Ut fra 
dette finner man at approksimative øvre og nedre grenser for λ blir på henholdsvis 13.3 
og 6. Fra kapittel 3.1.4 har man at Kα typisk ligger mellom 1 og 2. Videre ser man fra 
Fig. 12 at strømmen renner relativt rolig ut av en kulp, og at lengden på det innsnevrende 
området er relativt kort. Vi kan derfor anta a priori at η ligger mellom 0.1 og 0.5. Bruker 
man denne forkunnskapen fra Bjørnegårdssvingen får man nedre og øvre a priori grenser 
på 1C  til å bli henholdsvis 2.4 og 21.6.     

3.2 A priori grenser til eksponenten i nederste 
segment, 1b                  

Forrige kapittel viste metoder for å angi øvre og nedre a priori grense for 1b basert på 
nivellert geometri i kontroll for nederste del av bestemmende profil. Imidlertid bør man 
gjøre noen tilleggsvurderinger. Hvis man antar eller vet at tilløpshastigheten blir stor for 
vannføringer i nedre segment bør man vurdere å sette en øvre grense på 1b . Hvis 
energikomponenten tilhørende gjennomsnittlig hastighet forbi stasjonen, kalt 
hastighetshøyde, gvH v 2/2≈ , blir stor sammenlignet med effektivt strømningsdyp over 

kontrollen, vil ofte vannstand – vannføring forholdet flate ut og vokse raskere enn hva 
den geometribestemte eksponenten skulle tilsi. Man bør derfor vurdere å sette øvre a 
priori grense noe høyere enn hva nivellert tverrsnitt antyder. For sikkerhet kan den øvre 
grensen i mange tilfeller settes til 3.5. 
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Figur 16. Eksempler på stor vannhastighet forbi stasjoner. Stasjonen 016.193 i 
Hørteelva under storflom (venstre). Mindre høstflom ved stasjon 36.52 i 
Kvanndalså.   

Fig. 16 viser ekstremt stor vannhastighet forbi stasjonen Hørte under flommen i juli 2007. 
Gjennomsnittlig vannhastighet er ikke kjent, men anslag antyder at den er i området 2 til 
3 m/s. Detter anslaget gir en hastighetshøyde på 0.2 – 0.4 meter, som er ca. 10 til 20 
prosent av effektiv strømningsdybde over bestemmende profil. Man vil her kunne anta en 
relativt høy eksponent. Eksemplet fra Kvanndalså viser noe mindre hastigheter. Imidlertid 
er midlere strømningsdypet over den lokale kontrollen ca. 5 meter nedstrøms stasjonen 
relativt lite, kanskje så lite som 1 meter, og man kan derfor anta at dette vil affektere 
eksponenten i aktuelt segment. 

I tilfeller med sammensatt strømningstype, det vil si der strømningen i laveste segment er 
en uklar blanding mellom lokal kontroll og kanalkontroll, bør man sette a priori grensene 
for eksponenten konservativt, for eksempel 1.5 og 3.5.   

3.3 A priori grenser til eksponenter i de øvre 
segment, nbb ,,2 K                 

A priori grenser for eksponenter i de øvre segmentene kan i noen tilfeller anslås på 
samme måte som eksponenten i nederste segment. De fleste tilfellene er når man er helt 
sikker på at aktuelt segment er helt og holdent relatert til en ny kontroll. For eksempel kan 
det være snakk om at lavvannskontrollen tilhørende nedre segment blir helt og holdent 
druknet og en ny nedstrøms kontroll med kjent geometri overtar. Et annet eksempel er på 
høyere vannføringer når lavere segments lokale kontroller blir druknet og kanalkontroll 
skjer. Da vil man kunne benytte kjent geometri fra bestemmende elvestrekning som basis 
for a priori grenser.     

I mange tilfeller består bestemmende profil av en enkelt kontroll, hvor vannstand – 
vannføring relasjonen er segmenter grunnet forandring i kontrollens geometri. I disse 
tilfellene vil det ofte være vanskelig å identifisere eksponentene i de øvre segmentene a 
priori. Selv for sammensatte kunstige terskler med klart definert geometri i de øvre 
segmentene, lik stasjonen Målset vist i Fig. 7, vil man kunne få vanskeligheter. For det 
første vil det være en interaksjon mellom vannstrømmene i de forskjellige seksjonene. 
For det andre fins det mange tilfeller der segmentskiftet skyldes at elven begynner å 
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strømme i flere kanaler, for eksempel i et flomløp, og representativ geometri blir uklar. 
For det tredje vil man kunne vente en økende hastighetshøyde oppover i segmentene. For 
det fjerde dekker de øvre segmentene ofte en begrenset del av vannstandsvariasjonen, og 
det vil da være vanskelig å få et sikkert bilde av representativ geometri gjennom 
nivellering. I mange tilfeller vil det derfor være hensiktsmessig å sette grensene til de 
øvre segmentenes eksponenter til 1.5 og 3.5.   

Eksemplet fra Høgskarhus vist i Fig. 17 er illustrerende på uklar geometri i de øvre 
segmenter. En ville a priori anta at vannet kun strømmer i kanalen til høyre for klippen på 
lavvann, og en nivellering av dette løpet vil kunne angi form og eksponent på laveste 
segment. Imidlertid ser man at på litt høyere vannstander begynner det å renne vann i en 
kanal til venstre for klippen, og man kan anta en endring i vannstand – vannføring 
relasjon. Representativ form og eksponent vil da være uklar. Enda vanskeligere blir det 
ved høyere vannføringer når kontrolldelen til venstre for klippen druknes. Man ser at 
grus/steinbanken til venstre i bestemmende profil oversvømmes og blir en del av den 
lokale kontrollen som nå strekker seg over en lengre distanse i elven nedstrøms stasjonen. 
Videre vet man at vannstanden ved stasjonen kan bli over 2 meter høyere enn hva som er 
tilfelle i bildet til høyre i Fig. 17. Man kan da anta at den lokale kontrollen druknes og 
kanalkontroll skjer. Gjennomsnittlig tverrsnittshastighet på strømmen forbi stasjonen ser 
ut til å være relativt lav selv ved høye vannføringer. Uansett ville det i dette tilfellet være 
hensiktsmessig å sette a priori grenser på eksponentene i de høyere segmentene lik 1.5 og 
3.5. Merk også at grusbanken mest sannsynlig vil bli utsatt for utvasking eller pålagring 
under flommer og isganger, noe som vil kunne forårsake profilforandringer.          

 

Figur 17. Bestemmende profil for stasjonen 196.026 Høgskarhus i Divielven ved to 
forskjellige vannføringer. Stigerør og loggerskap sees til høyre i bildene.                

3.4 A priori grenser til segmentgrensene, 11 ,, −nωω K                 
A priori grenser settes i henhold til observert eller antatt kontroll skifte, for eksempel 
skifte fra en lokal kontroll til en annen, eller skifte fra lokal kontroll til kanalkontroll. 
Typisk har man vært på stasjonen og observert vannstander der de enkelte kontrollene er 
aktive. For eksempel anta at man ved en stasjon har sett at en steinterskel fungerer som en 
lokal kontroll ved vannstand 1 meter. Ved et senere besøk da vannstanden var 1.3 meter 
ser man at steinterskelen er druknet og en innsnevring litt nedstrøms fungerer som 
kontroll. Da vil man kunne sette øvre og nedre grense for denne segmentovergangen til 1 
og 1.3. 
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Hvis man med stor sannsynlighet kan anta at et segmentskifte skyldes geometriforandring 
i enkelt kontroll, settes grensene i henhold til kjent geometri. Et typisk eksempel på dette 
er vist i Fig. 18. Vannstand – vannføring relasjonen for Guddalselv kontrolleres i stor 
grad av beskaffenheten til en foss rett nedstrøms stasjonen. Observert vannstandsområde 
for stasjonen er i området 0.09 – 1.78 meter. Geometrien i hovedløpet til høyre forandrer 
seg lite før man kommer opp til en vannstand rundt 1 meter, da den vider seg litt ut i 
venstre kant. Ved samme vannstand blir flomløpet til venstre aktivt. Baserer man seg på 
nivellert geometri, kan man derfor anta a priori en segmentovergang mellom 1 og 1.5 
meter.  
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Figur 18. Tverrsnittsgeometri for fossekant rett nedstrøms stasjon 045.001 i 
Guddalselv. 

I situasjoner med kanalkontroll vil det være naturlig å anta segmentskille rundt 
vannstanden for breddfull strømning. Imidlertid vil strømmen toppe breddene gradvis og 
ved litt forskjellige vannstander nedover i bestemmende elvestrekning. I tillegg vil 
vannstanden måtte gå en del over breddfull før en betydelig del av vannføringen går over 
flomslettene. Dette er ting en må ta hensyn til ved fastsetting av a priori grenser for 
segmentgrensene. 

3.5 A priori grenser til nullpunktsparameter i 
laveste segment, 1,0h      

Parameteren 1,0h representer vannstand ved null vannføring, altså det laveste punkt i 

kontrollen for laveste segment.  Den sikreste metoden for approksimativ lokasjon av 

1,0h er å kartlegge lavvannskontrollen med nivellering. Består kontrollen av en glatt og 

veldefinert terskel, vil man kunne identifisere nullpunktet med ganske stor nøyaktighet. I 
tilfellet Håkådalselv vist i Fig. 1 vil man enkelt kunne nivellere inn laveste punkt i 
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kontrollen. Hvis kontrollen består av større steiner vil ofte anslaget på 1,0h bli noe 

unøyaktig. Det samme er tilfellet hvis lavvannskontrollen dekker en lengre strekning i 
elven og bunntopografien er irregulær. I store elver vil man også få vanskeligheter med å 
kartlegge bunnen nøyaktig. Antatt usikkerhet/unøyaktighet skal reflekteres i vide a priori 
grenser for 1,0h .  

Eksemplet fra stasjonen Årdal i Fig. 19 viser en langstrakt og irregulær kontroll hvor det 
kan være vanskelig å finne laveste punkt. På slike terskler kan man også oppleve at 
vannet strømmer under steinene, slik at vannstander under tilsynelatende laveste punkt gir 
merkbar vannføring. I samme figur ser man bestemmende profil tilhørende Austrumdal. 
Her består profilet av store steiner og steinblokker som gjør en topografisk undersøkelse 
av profilet nærmest umulig.              

 

Figur 19. Kunstig steinsatt kontroll nedstrøms stasjonen 033.008 Årdal i Årdalselva 
(venstre). Utløpet av Austrumdalvatnet i Bjerkreimsvassdraget og bestemmende 
profil for stasjon 027.015 Austrumdal.  

Hvis man ikke har kartlagt geometrien til kontrollen tilhørende laveste segment må man 
benytte andre teknikker for å fastslå plausible grenser for 1,0h . I de fleste tilfeller har man 

tilgjengelig en observert vannstandsserie for stasjonen. Den absolutt laveste observerte 
vannstanden vil da kunne fungere som øvre grense for 1,0h , gitt at man er sikker på at 

ikke elven under noen omstendigheter går tørr for vann. Nedre grense er vanskeligere å 
bestemme, men man kan gjøre et anslag på maksimalt strømningsdyp ved de laveste 
vannføringene, og trekke denne fra den øvre grensen. For å være sikker på at a priori 
grensene dekker sann verdi, bør man ta godt i når man anslår maksimalt strømningsdyp.       

3.6 A priori grenser til nullpunktsparametrene i de 
øvre segmentene, nhh ,02,0 ,,K                 

I likhet med eksponentene i de øvre segmentene, er det vanskelig å angi a priori plausible 
grenser for nullpunktene i de øvre segmentene. Faktisk er det enda vanskeligere, siden 
nullpunktene her mangler en klar fysisk fortolkning. Imidlertid fins det betraktninger som 
man kan bruke. For det første vet man at nullpunktet tilhørende segment d, dh ,0 , må ligge 

under øverste antatt grense for segmentgrensen 1−dω . Dette danner grunnlag for å sette 

øvre plausible grense på nullpunktsparameteren dh ,0 . For det andre vet man 
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erfaringsmessig at de øvre nullpunktene ligger noenlunde i samme område som 1,0h , i 

mange tilfeller noe over hvis eksponenten i et øvre segment er lavere enn eksponenten i 
det nederste segmentet. En undersøkelse av alle segmenterte vannføringskurver på hydra 
2 viser at i de aller fleste tilfellene ligger nullpunktet i et segment ikke mer en ± 1 meter 
fra nullpunktene i nabosegmentene. Et trygt valg vil være å sette den nedre plausible 
grense lik tre meter lavere enn den antatt nedre grensen for nullpunktet i det nederste 
segmentet, 1.0h .   

3.7 A priori grenser for målestøyparameteren, 2σ                 
Størrelsen σ er standardavviket til avvik mellom punkt og kurve. Den forklarer tilfeldige 
feil som gjør at målingene ikke beskriver en perfekt vannføingskurve. Disse feilene 
stammer fra følgende kilder: (1) usikkerhet i vannføringsmålingene; (2) modellfeil, dvs. 
at sann vannføringskurve er irregulær; (3) fysiske forandringer i bestemmende profil, 
helst av stokastisk karakter; (4) usikkerhet i avlest vannstand; og (5) effekter forårsaket av 
ikke-stasjonær strømning, varierende oppstuvning og turbulens.  

Det antas at punkt 1 utgjør størsteparten av målestøyen. Har målestasjonen meget gode 
forhold for vannføringsmålinger, kan man derfor anta at σ er liten, for eksempel mellom 
0.02 og 0.05. Er det generelt vanskelig å måle ved stasjonen og man antar at enkelte 
målinger kan bomme med, si, opp til 20 % av sann vannføring, kan man anta at σ ligger 
mellom 0.05 og 0.2. 

Har man et veldefinert og stabilt bestemmende profil, og stasjonen har gode forhold for 
vannføringsmålinger, vil man i de fleste tilfeller kunne sette 0.02 og 0.1 som plausible 
nedre og øvre grense for σ. 

3.8 A priori sannsynlighet for antall segmenter, 
n,,1 K                 

Her må man først bestemme det maksimale antall segmenter i vannstand – vannføring 
relasjonen, n. Denne verdien settes på bakgrunn av forkunnskapen man har om de 
hydrauliske og geometriske egenskapene til det bestemmende profil. Et råd her er å ikke 
anta flere segmenter enn hva det er dekning for i forkunnskapen. Generelt sett vil tre eller 
færre segmenter gi en god beskrivelse av vannstand – vannføring relasjonen ved de aller 
fleste målestasjoner. Det eksisterer tilfeller der fire til fem segmenter er nødvendig. I de 
fleste tilfellene vil man imidlertid ikke ha nok data til å gi en god beskrivelse av en 
femsegments kurve. Videre blir det ofte komplisert å sette fornuftige a priori grenser i 
tilfeller der n er stor. Eventuelle segmentoverganger i det uobserverte vannstandsområdet 
(i følge tidsserie av vannstand innsamlet på logger) skal selvsagt ikke vurderes.   

Når n er bestemt må man sette a priori sannsynlighet for alle modellene med 
n,,1 K segmenter. I mange tilfeller vil det være fornuftig å benytte samme sannsynlighet 

for alle modeller. Det vil si at hver modell får en a priori sannsynlighet på 1/n. 

Eksemplet i Fig. 20 er fra Magnor som også er vist i Fig. 4. Bestemmende profil her er en 
lokal kontroll i form av en terskel. På flom antas den å drukne, men erfaringsmessig vet 
man at man ikke har målinger tatt under en slik situasjon. Videre vet man at 
hastighetshøyden spiller en ikke-signifikant rolle ved stasjonen.  Derfor legges kun 
terskelens geometri til grunn for vurdering av antall segmenter. Laveste og høyeste 
registrerte vannstand ved stasjonen er på henholdsvis 0.18 og 2.19 meter. En vurdering 
her er at profilet kan beskrives med et tilnærmet triangulært tverrsnitt. Imidlertid er det en 



 

 34 

knekk i geometrien på vannstand rundt 1 meter. Man kan derfor også betrakte en 
sammensatt kontroll med to seksjoner. Man ser også en merkbar endring i geometrien 
rundt 0.4-0.5 meter. Det kan også tenkes at dette kan føre til en endring i vannstand – 
vannføring relasjonen. Merk at formen på de forskjellige seksjonene kan diskuteres. I 
tilfellet Magnor kunne man satt n lik 3. Sannsynligheten for de tre forskjellige modellene 
kunne settes til 1/3 hver. Imidlertid taler ekspertkunnskap fra feltobservasjoner for at 
sannsynligheten for ett og to segmenter er langt høyere enn for tre. Et fornuftig valg 
kunne da være å sette 0.4 sannsynlighet for både ett og to segmenter, og 0.2 sannsynlighet 
for tre segmenter. 
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Figur 20. Geometri av terskel nedstrøms stasjon 313.10 Magnor i Vrangselva. Grå 
linjer representerer antatte idealiserte tverrsnitt for seksjoner med henholdsvis 1tt, 
to og tre segmenter.  
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4 Innføring i Bayesiansk 
vannføringskurvetilpasning 

Bayesiansk estimering kan generelt beskrives som prosessen der man tilpasser en 
statistisk modell til data og oppsummerer resultatet med sannsynlighetsmodeller for 
modellens parametere. Fordelene med Bayesiansk metodikk versus tradisjonell 
frekventistisk estimering er mange. Imidlertid medfører Bayesiansk estimering en del 
utfordringer som man slipper å forholde seg til i tradisjonell statistikk.  

Den kanskje største styrken med Bayesiansk metodikk er at man kan benytte forkunnskap 
angående modellens parametere i estimeringen. Forkunnskapen kan være av generell 
karakter, eller mer spesifikk for det aktuelle estimeringsproblemet. Kapittel 2 viste at 
parametrene i vannføringskurven kan knyttes opp mot de fysiske karakteristika til 
bestemmende profil. Som vist i kapittel 3, kan dette utnyttes i praksis ved å anslå grenser 
hvor man med 95 % sannsynlighet mener at sann parameterverdi befinner seg. Man kan 
da for hver parameter oppsummere forkunnskapen i en såkalt a priori 
sannsynlighetsfordeling. Som nevnt kan man også trå feil på dette punktet. Man kan for 
eksempel være for optimistisk angående nøyaktigheten og påliteligheten til tilgjengelig 
forkunnskap. Dette kan gi negative utslag, spesielt hvis man har lite data tilgjengelig for å 
oppdatere a priori kunnskapen.   

En annen fordel med Bayesiansk statistikk er at karakteristika til parametre og funksjoner 
av disse presenteres som en såkalt a posteriori sannsynlighetsfordeling. A posteriori 
fordelingen kan enkelt benyttes til å anslå usikkerhet, og i videre taps- og risikoanalyser.  
Dette er forskjellig fra tradisjonell frekventistisk metodikk hvor usikkerheten til 
estimatene kun kan kommuniseres via konfidensintervall, som ikke har noen enkel 
sannsynlighetsfortolkning. 

4.1 Modell 
En statistisk korrekt beskrivelsen av en Bayesiansk håndtering av en multi-segmentert 
vannføringskurve er relativt komplisert. Det må også benyttes relativt sofistikerte 
simuleringsteknikker. For spesielt interesserte henvises det til vedlagt artikkel. Det vil 
imidlertid bli gitt en lettere innføring i dette avsnittet.    

En vannføringskurve med n segmenter kan generelt uttrykkes som: 
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hvor indeksen 1 til n angir hvilket segment de korresponderende parametrene tilhører og 
symbolene 1ω  til 1−nω er de n-1 segmentgrensene. I de aller fleste tilfellene er n mindre 

eller lik 3.  

Ligning 16 består således av 4n-1 ukjente parametere. Disse kan samles inn under en 

parameter vektor: ( )11,01,011 ,,,,,,,,,,, −= nnnn hhbbCC ωωθ KKKK . Imidlertid er 

også n i de fleste tilfeller en ukjent størrelse. I teorien kan n være et vilkårlig ubegrenset 
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heltall. For å innskrenke vanskelighetsgraden antas det at man vet at man kjenner n. 
Virkningen av denne antagelsen kan marginaliseres ved å sette n høyt. 

For å kunne utføre en Bayesiansk estimering av ligning 16 må man angi forkunnskap 
hvert heltall i ( )n,,1K , og korresponderende parametrene i hvert segment. Om man 
videre gjør en antagelse om kontinuitet, altså at segmentene krysser hverandre i 

korresponderende segmenteringspunkt, dvs. ( ) ( ) 1

1,011,01
+

++++ −=− ii b

iii

b

iii hChC ωω , 

forsvinner, eller ofres, alle konstantene foruten 1C . Vi får da 

( )11,01,011 ,,,,,,,,, −= ddd hhbbC ωωθ KKK . 

4.2 Regresjon: kalkulasjon av a posteriori fordeling 

Man utfører så en Bayesiansk analyse modell for modell. Det vil si at man først forsyner 
modellen med a priori kunnskap om ( )1,011 ,, hbC=θ  samt standardavvik til målefeilen, 

σ, og betrakter 

( ) ( ) ( ) iii hhbCQ ε+−+= 1,011 logloglog         (17) 

hvor ε er normalfordelt støy med forventing null og standardavvik σ, og i en indeks som 
løper fra 1 til m tilgjengelige vannføringsmålinger med korresponderende vannstand. I 
utgangspunktet beskriver σ størrelsen på usikkerheten i vannføringsmålingene. Men i 
realiteten vil den også innholde usikkerhet i avlest vannstand, avvik mellom sann 
irregulær vannføringskurve og idealisert power-law vannføringskurve, mer eller mindre 
tilfeldige profilforandringer og effekter skyldes ikke-stasjonær strømning og varierende 
oppstuvning. Definer a priori fordelingen til θ som ( )θπ 0  og data, dvs. 

vannføringsmålingene ( ) ( )mm hQhQ ,,,, 11 K , som D. A posteriori fordeling til 

parametrene kalkuleres da via Bayes formel 
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gjennom å benytte simuleringsteknikker. Videre betrakter man en modell med to 
segmenter. Det vil si at man først forsyner modellen med a priori kunnskap om 
parametrene ( )12,01,0211 ,,,,, ωθ hhbbC=  og σ, og betrakter 

( )
( ) ( )
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  hvis  loglog
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Merk at 2C er en funksjon av parametrene i θ. A posteriori fordelingen for θ regnes så ut 
for denne modellen. Videre gjør man det samme for all heltall opp til n. Deretter benytter 
man a priori sannsynligheten for hver modell og kalkulerer a posteriori sannsynligheten 
for hver av de n modellene. Den modellen med størst sannsynlighet og korresponderende 
parameterestimater blir da valgt som den mest plausible beskrivelse av vannstand – 
vannføring relasjonen ved aktuell stasjon.    

A posteriori fordelingene til parametere og modeller oppsummerer all informasjon om 
estimeringsproblemet. Disse benyttes til å kalkulere a posteriori fordelingen til en 
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vannføring for en gitt vannstand. Denne benyttes for estimering av vannføring for en gitt 
vannstand, og enda viktigere, for usikkerhetsbetraktinger.  

4.3 Eksempel på praktisk bruk fra 012.015 
Strømstøa 

Stasjonen Strømstøa er nevnt i kapittel 3.1.2 og 3.1.7. Her har man allerede funnet ut at a 
priori grensene for 1C  er på 139 og 0.5. Siden a priori grensene på β er på 0 og 1, blir a 
priori grensene til eksponenten på 1.5 og 2.5. Korrelasjonsparameteren ρ antas å være 
som default, -0.42. Nullpunktsparameteren 1,0h  er gjennom nivellering funnet til å ligge i 

området 144.7 og 145.3 meter. I følge felthydrologer som kjenner stasjonen er det relativt 
gode måleforhold ved stasjonen. Det antas derfor a priori at standard avviket på 
målestøyen ligger i området 0.02 og 0.1.  

Som nevnt i kapittel 3.1.7 toppes hovedkanalen ved en vannstand i området 147.5 og 
148.5 meter. Det antas derfor stor sannsynlighet for at vannstand – vannføring relasjonen 
har to segmenter. Videre kan det i følge oppmålt elvegeometri antas et mellomsegment i 
området 146 og 147 meter. Vi antar derfor at maksimalt antall segmenter, n, er lik 3. 
Videre settes sannsynligheten for ett, to og tre segmenter til henholdsvis 0.25, 0.5 og 
0.25. A priori kunnskapen til eksponentene i de øvre segmentene settes til 1.5 og 3.5. De 
øvre grensene til nullpunktsparametrene i de to høyere segmentene, 2,0h og 3,0h , settes til 

147 og 148.5, respektivt. Nedre grense settes likt for begge to, og blir 142 meter. 

A priori informasjonen oppdateres så med vannføringsmålingene. Resultatet vises i tabell 
1, mens estimert vannføringskruve og 95 % troverdighetsintervall vises i Fig. 21. 
Analysen gav sannsynlighet på 0.0004, 0.9980 og 0.0021 på henholdsvis modeller med 
ett, to og tre segmenter. Altså er det en overveiende sannsynlighet for at vannstand – 
vannføring relasjonen på Strømstøa har to segmenter. Videre ser man fra Fig. 21 at 
estimert kurve gir en god beskrivelse av vannføringsmålingene. A priori grensene 
inkluderer estimat for alle parametere bortsett fra standard avviket på støyen. Altså har 
man kanskje vært litt for optimistisk med tanke på denne. Imidlertid ser ikke dette ut til å 
ha affektert modelleringen i særlig grad. Legg også merke til hvor smale 
usikkerhetsintervallene er for a posteriori tetthetene sammenlignet med a priori grensene. 
Dette viser at data har en overveiende innvirkning på estimeringen. Dette er ikke 
overraskende siden det var 42 godt spredte målinger tilgjengelig på denne stasjonen. 
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Tabell 1. A priori og a posteriori resultater fra Strømstøa. 

Parameter 95 % a priori 
troverdighetsintervall 

 Estimat: A 
posteriori 
median 

95 % a posteriori 
troverdighetsintervall 

1C  (0.5, 139)  3.14 (1.82, 5.21) 

2C  -  5.88 (1.22, 21.39) 

1b  (1.5, 2.5)  2.27 (1.78, 2.73) 

2b  (1.5, 3.5)  2.67 (2.00, 3.40) 

1,0h  (144.70, 145.30)  145.09 (144.77, 145.40) 

2,0h  (142.00, 148.5)  145.97 (145.09, 146.74) 

1ω  (147.5, 148.5)  147.86 (147.43, 148.17) 

σ  (0.02, 0.10)  0.12 (0.10, 0.15) 
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Figur 21. Estimert vannføringskurve, målinger og 95 % troverdighetsintervall for 
stasjon 012.015 Strømstøa. 
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6   Dokumentasjon av metodikk 
Vedlagt følger en vitenskaplig artikkel som beskriver metodikken som ligger bak 
Bayesiansk tilpasning av vannføringskurve. Artikkelen er nesten identisk med manuskript 
som er publisert i journalen Stochastic Environmental Research and Risk Analysis 
(SERRA).     
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Abstract

This study explores Bayesian methods for handling compound stage–discharge re-
lationships, a problem which arises in many natural rivers. It is assumed: (1) the
stage–discharge relationship in each rating curve segment is a power-law with a loca-
tion parameter, or zero-plane displacement; (2) the segment transitions are abrupt and
continuous; and (3) multiplicative measurement errors are of equal variance. The rat-
ing curve fitting procedure is then formulated as a piecewise regression problem where
the number of segments and the associated changepoints are assumed unknown. Pro-
cedures are developed for describing both global and site-specific prior distributions for
all rating curve parameters, including the changepoints. Estimation and uncertainty
analysis is evaluated using Markov chain Monte Carlo simulation (MCMC) techniques.
The first model explored accounts for parameter and model uncertainties in the interpo-
lated area, i.e. within the range of available stage–discharge measurements. A second
model is constructed in an attempt to include the uncertainty in extrapolation, which
is necessary when the rating curve is used to estimate discharges beyond the highest
or lowest measurement. This is done by assuming that the rate of changepoints both
inside and outside the measured area follows a Poisson process. The theory is applied
to actual data from Norwegian gauging stations. The MCMC solutions give results
that appear sensible and useful for inferential purposes, though the latter model needs
further efforts in order to obtain a more efficient simulation scheme.
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1 Introduction

Streamflow data are usually obtained by converting time-series of stage measurements (the
water surface height in relation to a local datum) collected at a gauging station to time-series
of discharge using a stage–discharge rating curve. This is usually done assuming a power-
law stage–discharge relationship with a zero-plane displacement, or location parameter,
representing the cease-to-flow stage. (See ISO (1998) for details.) The rating curve has the
following form:

Q(h) =

{

0 if h ≤ h0

C(h − h0)
b if h > h0

(1)

where Q is the discharge and h the stage. The parameter h0 is the cease-to-flow stage,
while b is an exponent and C is a constant. Eq. 1 is applicable in a variety of idealised
hydraulic conditions where the cross-sectional depth-width relationship is approximately of
a power-law type (Fenton, 2001; Petersen-Øverleir, 2005).

In many cases it is insufficient to assume a one-segment rating curve, as the stage–
discharge relationship can change at certain stages. In a natural river this can happen for
many reasons. Norwegian gauging stations are typically located just upstream a local control
section at which critical flow occurs. This fixes the stage–discharge relationship at this point
in the river. If the local control changes it’s shape at a certain stage, for instance from a
narrow converging channel to a wide rectangular one, the conveyance-stage relationship
will be altered and, consequently, the stage–discharge will also change. In addition, when a
local control is submerged by rising water levels and a downstream location takes over as
the control section, or channel control occurs, the stage–discharge relationship will change
accordingly. In mild slope rivers where channel control is more frequent, a shift will happen
when the river tops the main banks and enters the floodplain, due to the change in geometry
and/or channel resistance. Shifting stage–discharge relationships can also be observed when
the water velocity in the river at the gauging station increases significantly. Eq. 1 does not
account for this phenomenon, for which rating curve segmentation is called for in order
to compensate for model inadequacy. The compound characteristics of rating curves are
also acknowledged by the ISO (1998) document. Formally, a segmented, or compound,
power-law stage–discharge relationship is formulated as:

Q(h) =































0 if h ≤ h0,1

C1(h − h0,1)
b1 if h0,1 < h ≤ hs,1

C2(h − h0,2)
b2 if hs,1 < h ≤ hs,2

. . .

Cm(h − h0,m)bm if h > hs,m−1,

(2)

where m is the number of segments, hs,j is the transition between segment j and j + 1 and
Cj, bj , h0,j are the rating curve parameters of segment j.

Eq. 2 represents a flexible family of functions that may be used to approximate any
strictly monotonically increasing function, a characteristic that warrants its application
to the present problem. The parameters of each segment can be characterised from the
available hydraulic and geometric information about the channel section under study. This

2



makes Eq. 2 attractive, as compared to other universal approximations. In addition, the
application of physical knowledge about the problem under study will work against over-
fitting, by minimising the number of segments needed to describe the true stage–discharge
relationship.

Assuming multiplicative and log-normally distributed errors, one gets the following re-
gression model for h > h0,1:

qi =

m
∑

j=1

I(hs,j−1 ≤ hi < hs,j) (aj + bj log(hi − h0,j)) + ǫi (3)

where i ∈ {1, . . . , n} is an index for the measurements, qi = log(Qi), aj = log(Cj) and ǫi

are i.i.d. noise terms ǫi ∼ N(0, σ2). I(.) is the indicator function, yielding zero or unity if
the argument is false or true, respectively. Furthermore, since Eq. 3 has m− 1 segments, it
is necessary to set hs,0 ≡ h0,1 and hs,m ≡ ∞.

This formula is an expanded version of the one-segment rating curve regression equation
first formulated by Venetis (1970), who analysed it using a likelihood-based method. This
approach was further studied by Reitan and Petersen-Øverleir (2006), in a paper that
illustrated potential difficulties with the likelihood method. The most fundamental problem
is the finite probability that data produced according to Eq. 3 can yield non-finite parameter
estimates. For overcoming this obstacle, and for incorporating prior knowledge about the
rating curve parameters into the modelling, Reitan and Petersen-Øverleir (2008) proposed
a Bayesian approach to the problem. Earlier, other Bayesian models designed to fit rating
curves were studied by Moyeeda and Clarke (2005) and Árnason (2005).

Traditional practice advocates that segmentation limits and the number of segments
should be decided first and, then, each segment should be fitted separately. The change-
points are then typically chosen on the basis of a graphical analysis of the available mea-
surements and/or, to some extent, on the basis of at-site knowledge about the physical
characteristics of the river section containing the gauging station. These limits then di-
vide the dataset into groups of measurements belonging to different segments. With this
perspective, it is straightforward to formulate likelihood-based regression methods for esti-
mating the three parameters of each segment. Clearly, the traditional segment-by-segment
approach provides an incomplete approach to the problem. First and foremost, it neglects
the uncertainties inherent to prescribing m and in the segmentation limits, hs,j. In addi-
tion, it omits the fact that data in all segments provide information about σ. Also, when
dividing up the data as belonging to different segments, the resulting fitted curves of two
neighbouring segments may not intersect, resulting in a discontinuous curve. Furthermore,
even if the curves do intersect, they may very well intersect inside the range of the data
belonging to one of the segments. If discontinuities are to be avoided, this leads to a con-
tradiction between the proposed segmentation of the data and the actual intersection-based
changepoints of the resulting rating curve. Indeed, for some datasets, there may not ex-
ist segmentations of the data that resolve these interrelated problems of discontinuity and
inconsistency. The intention of this study is to address these problems and make all data-
driven inference subject to statistical analysis, while allowing at-site hydraulic knowledge
to be used for setting prior distributions of the rating curve parameters.

In order to avoid abrupt transitions between regression functions from one segment to
the next, one can impose continuity by setting aj +bj log(hs,j−h0,j) = aj+1+bj+1 log(hs,j−
h0,j+1) for all j ∈ {1, . . . ,m − 1}. Calculating the higher-order coefficients, Eq. 3 becomes
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qi = a1 +
m

∑

j=1

bjBj(hi, h0, hs) + ǫi (4)

where h0 = (h0,1, . . . , h0,m), hs = (hs,1, . . . , hs,m−1) and

Bj(h, h0, hs) =











0 if h ≤ hs,j−1

log(h − h0,j) − log(hs,j−1 − h0,j) if hs,j−1 < h ≤ hs,j

log(hs,j − h0,j) − log(hs,j−1 − h0,j) if h > hs,j

(5)

Examples of such functions are shown in Fig. 1 and can be described as similar to splines.
The data model described in Eq. 4 will be used for both the prior-data models described in
this study.

Eq. 3 was studied for m = 2 by Petersen-Øverleir and Reitan (2005) using frequentist
methods. Even for a fixed m, maximum likelihood estimation proved to be awkward, with
considerable uncertainties related to statistical inference based on asymptotic likelihood
theory. The main reason for this was the strong multi-modality of the likelihood function.
Specifying the model, i.e. selecting m, using likelihood methods based on AIC, BIC and the
likelihood ratio test, also turned out to be somewhat difficult. In addition, it seems very
likely that Eq. 4 inherits the existence problems encountered in one-segment situations.

The above-mentioned difficulties can be handled within a Bayesian framework. In fact,
the Bayesian machinery can provide posterior probability for each model as well as a pos-
terior probability for any discharge estimated by the fitted compound rating curve, which
are quantities that can be easily interpreted by end users. The posterior distributions can
also be readily applied to any subsequent risk analysis and to assess the propagation of
uncertainties in hydrological or hydraulic modelling.

An early reference to Bayesian analysis of segmented regression, a subset of changepoint
analysis, can be found in Bacon and Watts (1972). In that paper, the authors considered
only one changepoint, while a description of multiple change points can be found in Stephens
(1994). Model choice for segmented regression is described in Smith and Kohn (1996) and
Denison et al. (1998).

As for handling the prior information for the different data models characterised by m,
two models will be studied herein. A distribution describing directly the prior knowledge,
including the segmentation limits, can be used in conjunction with the data in order to
estimate a rating curve. This analysis will provide measures of uncertainty which are valid
within the range of the data. However, one could also contemplate a prior distribution that
attempts to describe the segments as the result of a process, thus allowing the study of the
probability of changepoints outside as well as inside the data set. This would better describe
the uncertainty in the unexplored parts of the stage range, which should be reflected in the
extrapolated credibility intervals. This paper will first describe a model designed to inter-
polate a rating curve within the range of existing stage measurements, [mini(hi),maxi(hi)].
In the sequence, we describe a segmentation process model designed to more accurately
describe the extrapolated portion of the rating curve.
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2 The interpolation model, prior distribution and

hyper-parameters

This section describes a prior-data model, where we focus on the construction of a prior
distribution of the parameters in Eq. 4 for estimating discharges in the range of existing
measurements.

2.1 Decomposition of the prior distribution

The linear parameters, γ ≡ {a1, b1, . . . , bm}, are parameters connected to the shape, scale
and hydraulic resistance of the river channel. As such, they can be deemed independent from
the datum dependent cease-to-flow stage parameters, h0 ≡ {h0,j}, as proposed in Reitan
and Petersen-Øverleir (2008). The parameters γ and h0 can again be assumed independent
from the measurement noise parameter σ2. No other dependency towards σ2 seems natural,
either. Concerning the changepoint parameters, hs, they are datum-dependent and thus
linked to h0, and can also be linked to γ as described hereafter.

Within the linear parameters, γ, it is known that a1 and b1 are correlated (Reitan and
Petersen-Øverleir, 2008). The exponents are mainly determined by the shapes of the associ-
ated hydraulic controls. Since there is no strong reason for assuming dependencies between
the shapes of consecutive hydraulic controls in a natural river, it is assumed that there is no
dependency between different exponents, bj, bk∀j 6= k, conditioned on the constant, a1. Fur-
thermore, without specific at-site information, one can consider using a similar distribution
for all m exponents.

The zero-plane displacement parameter in the lowest segment, h0,1, is related to the
cease-to-flow stage. This stage is the lowest point in the cross-section of low flow hydraulic
control as related to the local datum. The location parameters in the upper segments,
h0,2, . . . , h0,m, have no such clear physical interpretation. Some information can however
be elicited. First, they relate to the same datum as the cease-to-flow stage parameter.
Second, it can be assumed that information about the location parameter in segment j
can be inferred from information on the location parameter in segment j − 1, and no other
segments below that. Therefore, the sequence h0,1, . . . , h0,m is a Markov chain, implying
that fh0

(h0) = fh0,1
(h0,1)fh0,2

(h0,2|h0,1) . . . fh0,m
(h0,m|h0,m−1). With no at-site information

available, it can also be assumed that all fh0,j
= fupper h0

are identical for j ∈ {2, . . . ,m}.
It is difficult to define any default prior distribution for the changepoint parameters,

{hs,j}j∈{1,...,m}. The distribution of hs,j will be further outlined in the next sections, but
can in general depend on the other rating curve parameters belonging to the segment ended
at the changepoint and segments below that.

Thus, the decomposed prior distribution can be expressed as:

f(a1, b1, . . . , bm, h0,1, . . . , h0,m, hs,1, . . . , hs,m−1, σ
2) = fa1

(a1)





m
∏

j=1

fbj
(bj |a1)





fh0,1
(h0,1)





m
∏

j=2

fupper h0
(h0,j |h0,j−1)









m−1
∏

j=1

fhs,j
(hs,j |a1, {bj′ , h0,j′}j′∈{1,...,j})



 fσ2(σ2) (6)

In order to facilitate a practical application of prior knowledge, it is recommended that the
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user should be able to specify a credibility interval for the hyper-parameters in Eq. 6. To
enable this, each of the distributions making up Eq. 6 must have two hyper-parameters.

The object of this study is not only to develop a Bayesian method for fitting a given
rating curve model, characterised by the number of segments, m, but also to identify the
correct number of segments. It is assumed in this study that a maximum number of seg-
ments, mmax, can be defined. It is suggested that the model, m, with the highest Bayesian
posterior probability, gives an appropriate estimate of the number of segments. Firstly, this
is an intuitive technique. Secondly, using a proper MCMC routine for sampling from dif-
ferent models and numerical methods for approximating the posterior model probabilities,
it should be feasible.

2.2 Distribution classes for the components of the prior

For the linear parameters, γ, a multi-normal distribution can be deemed appropriate. This is
the same distribution that was used in the one-segment case. Likewise, a normal distribution
for h0,1 can also be appropriate and an inverse gamma distribution for σ2 can simplify
calculations involving this parameter.

As for the hs and the rest of h0, the prior distributions for these parameters depend on
whether at-site information is available or not.

2.3 Default prior distribution

When no site-specific information is available, a default prior distribution that summarises
the regional prior knowledge may be applied. Regional knowledge about the reasonable
range of each parameter can guide this process. For the parameters of the lowest segment,
the regional priors from the one-segment case can be used, as described by Reitan and
Petersen-Øverleir (2008). A default prior distribution which allows for changepoints should
be consistent with the already developed one segment case, as well as the principles described
in section 2.1.

The regional information for the linear parameters, γ, can be found from already gen-
erated rating curves in the area. With the restrictions described in section 2.1, only five
hyper-parameters µa, σa, µb, σb, ρ = corr(a1, b) need to be defined, giving a covariance ma-
trix: Σ1,1 = σ2

a, Σ1,j = ρσaσb ∀j ∈ {2, . . . ,m + 1}, Σj,j = σ2
b ∀j ∈ {2, . . . ,m + 1}. With

conditional independence between bj and bk conditioned on a1 and with a multinormal dis-
tribution coding a linear dependency between these parameters, the remaining cross term
becomes; Σj,k = Ebj ,bk

[(bj−µb)(bk−µb)] =Ea1
[Ebj |a1

(bj−µb) Ebk|a1
(bk−µb)] =Ea1

[ρ σb

σa
(a1−

µa)ρ
σb

σa
(a1 −µa)] =ρ2σ2

b ∀j 6= k ∈ {2, . . . ,m+1}. Norwegian rivers, which were used in this
study, gave the following hyper-parameters: µa = 2.84, µb = 2.46, σa = 1.38, σb = 0.92,
ρ = −0.42. The number of hyper-parameters for the linear parameters have not grown, as
compared to the one-segment case, studied in Reitan and Petersen-Øverleir (2008).

Expert assessment of the measurement noise magnitude suggests a 95% credibility in-
terval for σ ranging from 0.02 to 0.15. Numerical methods can the be used for obtaining
an inverse gamma distribution for σ2 with such a credibility interval for σ, resulting in
σ2 ∼ IG(2.446, 0.00253).

A default choice for the prior of h0,1, can be a normal distribution centred around
zero and with a 95% credibility interval ranging from minus to plus hgeom, the difference
between the highest and lowest point in the region of interest. For Norway, this means
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that h0,1 ∼ N(0m, (2500m/1.96)2). See Reitan and Petersen-Øverleir (2008) for more on
constructing a prior distribution to this parameter.

The Markov chain properties of h0 can be derived similarly to the properties of γ by using
previously quality assured rating curves. Assuming that the dependence of each element in
the Markov chain on the previous element is the same, f(h0,j|h0,j−1), the point of interest is
the difference in the zero-plane displacement between two neighbouring segments. For the
Norwegian database, this yielded a histogram shown in Fig. 2. The mean and the standard
deviation were found to be 0.1925 and 0.5448, respectively. Visual inspection indicates that
a double-exponential distribution, fupper h0

(h0,j |h0,j−1) = 1/(
√

2σh) exp(−|h0,j − h0,j−1 −
µh|

√
2/σh) ≡ Dexph0,j

(h0,j−1 + µh, σh), is more appropriate for the prior than a normal
distribution. However, this might not be the case for other regions. Note also that since
µh > 0, there seems to be a drift towards higher values for h0 for higher segments.

A default prior for hs can be difficult to elicit. One could assume that the segment
limits, hs, should be scattered uniformly along the span of the data. However, for stage–
discharge measurements, the stage values are not fixed in advance, but are a part of the
measurement set. Using the span of the stage values for making the prior can be deemed
inappropriate, as that would imply the use of that part of the dataset both in the prior
and in the likelihood. Instead, it is suggested that regional knowledge about the true
logarithmic discharge, qi,true ∼ N(µq, σ

2
q ), is used for constructing such a prior distribution.

This approach is used for the discharges at the different changepoints, so that q(hs,j) = aj +

bj log(hs,j − h0,j) ∼ N(µq, σ
2
q ). This yields fhs,j

(hs,j |aj , bj, h0,j) = |bj |/
√

2πσ2
q exp(−(aj +

bj log(hs,j − h0,j) − µq)
2/2σ2

q ), which is a log-normal distribution relocated to the starting
point h0,j . Note that aj is implicitly a function of a1, {bj′ , h0,j′}j∈{1,...,j}.

Thus a default regional prior for the parameters of each data model, characterised by
the number of segments, m, will be given by:

f(γ, h0, hs, σ
2) = Nγ(γ

0
,Σγ)Nh0,1

(0m, (hgeom/1.96)2)





m
∏

j=2

Dexph0,j
(h0,j−1 + µh, σ2

h)









m−1
∏

j=1

f(hs,j|aj , bj , h0,j)



 IGσ2(ασ2 , βσ2). (7)

Gaining insight into the regional distribution of the number of segments was not attempted
in this study. Instead, a flat probability over the possible models ranging from 1 to mmax = 4
was used, in order to study if the methodology is capable of favouring a parsimonious model
when the data do not strongly indicate segmentation. This model prior, Pr(M = m) =
1/mmax, can be changed for practical applications.

The data model plus the structure of the prior distribution are shown graphically in
Fig. 3. Fig. 3b shows a detailed picture of the interpolation model, with the separate
dependencies between the different {h0,j} and {hs,j}. In order to give a better summary
of the interpolation model and ease the later comparison with the process model, Fig. 3a
shows the same representation when {h0,j} has been collected into a single vector, h0, and
the same for hs.
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2.4 At-site prior knowledge

Assuming that there is at-site knowledge about some or all of the rating curve parameters,
a more detailed prior can be constructed.

For instance, if site-specific information about the changepoints exists, a normal prior
distribution for each changepoint, hs,j, and for each model, m, can be a natural choice. A
similar approach can be made when at-site information about the zero-plane displacements,
h0, is available.

For the linear parameters, γ = {a1, b1, . . . , bm}, the expectation, µ
γ
, and the covariance

matrix, Σγ , can be adjusted appropriately. See Reitan and Petersen-Øverleir (2008) for
such at-site adjustments.

Thus for at-site information about all the parameters, the prior distribution will take
the following form:

f(γ, h0, hs, σ
2) = N(γ|γ

0
,Σγ)





m
∏

j=1

N(h0,j |µh0,j
, σ2

h0,j
)









m−1
∏

j=1

N(hs,j |µhs,j
, σ2

hs,j
)



 IG(σ2|ασ2 , βσ2). (8)

If there is at-site information about only parts of the parameter set, the prior distribution
will be a hybrid one between Eq. 7 and 8.

If at-site information exists about the number of segments, the prior model probabilities,
Pr(M = m), can of course be set accordingly.

3 Implementation

The probability of the data conditioned only on the data model, f(D|M = m), is not
analytically available, just as for the one-segment case. This means that the posterior
parameter probability, f(θm|D,M = m), will have an unknown normalisation constant.
Still, histograms, expectations and quantiles can be approximated using MCMC techniques.

The MCMC method used in this study can be seen as an extension of the method used
in the one-segment case. A Gibbs sampler is used for sampling from σ2|D, θ−σ2 . The hs

parameters are sampled separately from the rest of the parameter set using a random-walk
Metropolis algorithm, where the most efficient random-walk step size, rwhs

is determined
by an adaptive run during burn-in. The parameters h0 and γ are sampled by running
through the segments, j = 1, . . . , k. For each segment j, a value for h0,j is proposed.
Then the linear parameters, γ, are sampled conditioned on the rest of the parameter set.
The proposal probability density both for the new values given the old and vice versa are
calculated and accepted with a Metropolis-Hastings acceptance probability.

This algorithm turned out to be relatively effective. The changepoint parameters hs

proved to be the most problematic of the model parameters, but convergence would typically
be achieved in under 1000 iterations. See Fig. 4 for an example of this for the multi-segment
station Målset described in section 4.2. Other datasets could yield larger convergence times,
so a default burn-in period of 10000 iterations was typically used in the results shown in this
paper. The second issue of MCMC efficiency is the dependency between one iteration and
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the next, after convergence has been achieved. Again, the changepoint parameters proved
to be the chief hinder for achieving efficiency, with a one-step auto-correlation estimated at
about ρ = 0.985 for the station Målset, thus requiring about 150 iterations for getting the
auto-correlation down to ρ = 0.1. Still, with a burn-in of 10000 iterations and 150 iterations
between each sample fetched, the routine could still produce 10000 samples for the models
m = 1, 2, 3, 4 within 10 minutes on a modern desktop computer.

The posterior distribution of the parameters typically proved to be uni-modal and ap-
proximately normally distributed, see Fig. 5a. It must however be noted that for some
datasets, the changepoint parameters, hs,j, showed signs of multi-modality. The depen-
dency between some of the parameters was often non-linear (see the scatter-plot in Fig.
5b), which may be why it was difficult to make a more efficient MCMC routine. Still, for
most practical purposes, the efficiency can be described as adequate.

Model selection was found to be laden with more severe problems. A Reversible Jump
algorithm was first contemplated, as described in Green (1995). With a model jumping
algorithm, such as Reversible Jump, the posterior model probabilities determine how much
time the MCMC chain uses in each model. The model can be seen as just another param-
eter to be sampled using MCMC. In addition to the advantage of using only one type of
approximation scheme, this type of algorithm does not waste time on improbable models,
which favours efficiency. However, there are extreme degrees of freedom in the choice of
the implementation of such algorithms, which means that optimizing the efficiency becomes
very cumbersome. Also, the complexity of any possible specific algorithm makes implemen-
tation errors quite likely. Several attempts were made to implement this type of algorithm,
but they gave different results, indicating flaws in the implementations. With no analytical
answer, tuning problems, and several flawed implementations, it was decided to use a more
robust framework for approximating the posterior model probability.

An importance sampling algorithm for each model was implemented. The trial distribu-
tion, g(θm), is a multi-normal distribution fitted to the MCMC samples from the posterior

distribution, θ
(l)
m ∼ f(θm|D), where l ∈ {1, . . . ,N} and N is the number of MCMC samples

from each model.
With the fitted trial distribution, a numerical Monte Carlo approximation of

f(D|M = m) =
∫

f(D|θm,M = m)f(θm|M = m)dθm is found by sampling N2 times from

θ
′(k)
m ∼ g(θm) and calculating

f̂(D|M = m) =
1

N2

N2
∑

k=1

f(D|θ′(k)
m )f(θ′(k)

m )/g(θ′(k)
m ) (9)

A numerically approximated posterior model probability can then be calculated by using
Bayes’ theorem:

P̂ r(M = m|D) =
f̂(D|M = m)Pr(M = m)

∑mmax

m′=1 f̂(D|M = m′)Pr(M = m′)
. (10)

For the examples studied, a sufficiently stable estimate of the model probabilities could be
achieved using no more computer resources than for getting a stable MCMC sample from
each model.

With the MCMC samples from the most probable model, it is possible to find parameter
estimates by, for instance, using the median of the parameters sampled from the posterior
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distribution. However, model uncertainty can also be included by sampling unconditioned
on the model. One can sample a discharge conditioned only on the data, by first sampling
the model using the posterior model probability and then drawing an MCMC sample from
that model. This is then repeated as many times as is deemed appropriate for getting a
stable estimate. Thus any discharge quantile can be calculated unconditioned on the model,
providing the total uncertainty of the rating curve.

As the case of segmentation can yield multi-modally distributed parameters, the pos-
sibility of one or more parallel tempering chains were made available for each model, for
use in cases where the simulations yielded unstable results. For a description of parallel
tempering, see for instance Liu (2001). However, for the most part, multi-modality turned
out not to be a problem.

4 Examples

4.1 Data without evident segmentation: default prior

The gauging station in the river Fiskum at Darbu, south-east Norway, is an excellent case-
study for assessing the performance of the proposed model when applied to a dataset with no
apparent changepoints. The intention here is to see whether the method is encumbered with
over-fitting, giving a too high estimate of m, when only the data and general (default) prior
knowledge are supplied to the analysis. At this station the stage is measured in the approach
channel just upstream an artificial V-shaped concrete structure where critical flow occurs.
The structure is not built in accordance with standard recommendations, and therefore a
theoretical rating curve is not available. The structure has never been submerged, implying
that no changes in geometry take place within the range of the available stage–discharge
measurements. Consequently, a visual inspection of the data reveals no discernible signs of
segmentation (see Fig. 6).

The maximum number of segments was set at four, and each model was given a prior
probability of 0.25. The data and default priors were then applied to the MCMC routine.
The posterior probability of model 1 (one segment) was 0.94. Furthermore, the Bayes factor
between model 1 and model 2, B1,2 ≡ f(D|M1)/f(D|M2), was calculated to be 16.8, that
is, the data is about seventeen times more likely in model 1 than in model 2. Comparison
with models 3 and 4 yielded even larger Bayes factors. This suggests that the measurements
strongly support a one-segment rating curve, which is in accordance with the at-site prior
knowledge (not used in the analysis).

Fig. 6 shows rating curves based on the median discharges, Q(h|a1, b1, h0,1, σ
2), along

with the 95% credibility interval and a curve based on the median parameters for m = 1.
One sees that the rating curve estimate conditioned on model 1 and on median parameter,
virtually coincides with the estimate conditioned only on the data. This is to be expected,
since model 1 has a very high posterior probability. The narrow credibility interval indicates
little posterior uncertainty in the rating curve estimate.

Residuals, the difference between predicted log-discharge, medianθ(q(hi|θ)), and mea-
sured log-discharge, qi, can be studied as a pragmatic check of the model assumptions.
One can plot the residuals against the time of the measurements and the associated stage
values, in order to detect signals and heteroscedasticity, see Fig. 7. No clear trend in the
residuals can be seen in these plots, though perhaps the sizes of the residuals are getting
smaller in time. The absolute value of the residuals could also be studied, in order to
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detect heteroscedasticity, yielding four tests for signals in the residuals. In the program
made in conjunction with the MCMC routine, five regression models are fitted to each of
the four tests. The five residual models are fixed expectation, linear dependency, quadratic
dependency, one-step and two-step models. Such trends should be fairly easy to interpret
by most users of a rating curve program. The first model, which contains no trend, is given
a prior probability of 50%, with 12.5% prior probability to each of the four models that
indicate some kind of trend in the residuals. With a prior probability on the size of the
regression terms, a posterior probability for trends can be calculated. In this particular
case, the probability of having trends in the residuals or absolute residuals against time or
stage values were not over 36%, indicating slight evidence against trends. This seems to be
in accordance with graphical inspection of the data shown in Fig. 7.

Outliers can be detected using visual inspection of the residuals, but can also be detected
using a Bayesian model comparison between a model with normally distributed noise and
a model having a mixture of two normal distributions, where the first component of the
mixture contains 90% of the probability mass and has the same form as the simple model and
the second component is 10-1000 times wider. In this case, evidence against a mixture model
was found, with a Bayes factor of about B = 9 in favour of a simple normal distribution of
the residuals.

4.2 Data with evident segmentation: default prior

The hydraulic control for the river Arnafjord at Målset, west Norway, is a contracted and
compound weir. The lower part of the structure is a 90◦ V-notch thin-plate weir. Stage
is measured as the flow-depth above the vertex of the V-notch, i.e. h0,1 ≈ 0.0m. At the
stage of 1.0m the notch is filled and the flow enters two flanking broad-crested concrete
sections of rectangular shape. Each concrete section has a width of approximately 4m and
a crest-length of 0.4m.

The above-mentioned prior knowledge implies that the stage–discharge relationship will
change when the broad-crested flow sections become effective at a stage of approximately
1 metre. This fact, and also the hydraulic theory of weirs, can be utilised to define prior
distributions for the rating curve parameters. However, this information will be omitted in
this section in order to analyse whether the method is capable of detecting the shift around
1 metre using only the data and global prior information. From Fig. 8, one notes that
there are very few measurements above the changepoint, making the case-study particularly
challenging.

Fig. 8 also displays the fitted rating curve. From visual inspection, the estimated curve
and the 95% credibility interval seem to describe the data well. The simulations gave poste-
rior model probabilities of (2 10−9, 0.953, 0.0463, 0.0012) for m = 1, 2, 3 and 4, respectively.
These numbers firmly imply that one segment is implausible. The analysis suggests a two-
segment rating curve, with three segments being less probable but not entirely implausible.

Table 1 summarises the posterior parameter estimates and the associated 95 % cred-
ibility intervals, which can be used to assess the results in conjunction with the unused
prior information. It can be seen that both the number of segments and the changepoint
estimate, hs,1 ≈ 1.06, correspond with prior knowledge. Theoretically, a V-notch has an
exponent of 2.5 and a log-constant of about 0.32 (Herschey, 1995). Looking at Table 1, one
sees that these values are included by a wide margin in the credibility intervals of b1 and
a1. One also sees that the credibility intervals of the cease-to-flow parameter, h0,1, include
zero. On the other hand, the result for the parameter b2 does not correspond very well to
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the common assumption of an exponent of 1.5 for rectangular structures. There are two
plausible explanations for the disagreement. First, it is known that the C-stage relationship
is not constant for broad-crested weirs (Jain, 2001, pp 269). Experimental data provided
by Jain suggest that there is a shift in this relationship when the ratio between the flow
depth, (h − h0), and the crest-length is approximately 0.4. Second, it is likely that there
is an interaction between the flow in the V-notch, the flow above the V-notch and the flow
on the broad-crested sections. The theoretical stage–discharge formula for a broad-crested
weir will most likely not apply due to this interaction, which will probably also vary with
stage. It can be argued that these two factors can lead to an exponent larger than 1.5, for
stage values just above 1 metre.

In total, the results are reasonably in accordance with the known hydraulic character-
istics. This implies that the method is capable of detecting the correct model even if this
is unknown by the engineer doing the analysis. Manual segmentation should therefore no
longer be necessary and thus the uncertainty due to segmentation can now be studied.

It should be mentioned that a residual analysis similar to the one done in section 4.1
suggested strongly the presence of a linear trend in the absolute values of the residuals
against the stage values, which again indicates heteroscedasticity. Outliers or other trends
in the residuals were not found.

4.3 Data with evident segmentation: at-site prior

In the previous analysis, the at-site knowledge about the station Målset was not used. It
could be of interest to see how at-site hydraulic information can be specified in such an
example and see how it affects the analysis.

The discharge measurement imprecision is low, according to the field hydrologist re-
sponsible for managing the station. It is therefore assumed that σ ∈ (0.02, 0.08) is a 95%
credibility interval, prior to the data.

While the at-site information seems to describe two segments, this is not certain, so
at-site information for different numbers of segments need to be expressed. Also, a prior
probability for the number of segments must be specified. In this analysis, a flat prior of 1/4
for each of the models k = 1, 2, 3, 4 is used, in order to make the effect of the data and the
prior distribution of the parameters more available. A prior probability of (0.1, 0.4, 0.4, 0.1)
for k = 1, 2, 3, 4 respectively could be deemed more realistic.

1 segment model: If there is only one segment, rather than two as the at-site information
suggests, only the regional prior information is available for all but h0,1, which can be
assumed to be distributed as N(0.0m, (0.05m)2), which is where the vertex of the V-notch
is known to be situated.

2 segment model: For the lowest segment in a two segment model, we apply the prior
used for V-notches given in Reitan and Petersen-Øverleir (2008). This means that b1 and a1

are given expectancies of 2.5 and 0.32, and standard deviations of 0.1 and 0.08, respectively.
As mentioned, one attempts to measure stage as the flow depth above the vertex of the
V-notch at Målset. This implies that N(0.0m, (0.025m)2) could be an appropriate prior
for the zero-plane of the lowest segment, h0,1. The first changepoint, hs,1, is evident and is
given the prior N(1.0m, (0.025m)2). Furthermore, since the upper segment is of rectangular
shape, one can assume that b2 has an expectancy of 1.5 and a standard deviation of 0.1. The
zero-plane displacement of the upper segment has no clear physical interpretation. Knowing
that it is lower than hs,1, the prior h0,2 ∼ N(0.8m, (0.1m)2) could be defined.
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3 segment model: The boundary layer development over the surface of a broad-crested
weir is complex. It’s characteristics change with stage, especially in the shallow flow region.
In our case, this phenomenon will cause a distinct shift in the stage–discharge relationship
at approximately h = 1.16, according to Fig. 5-9 in Jain (2001). Thus, there is reason to
expect an interaction between the flows in the two sections. There is thus reason to consider
a third and intermediate segment describing a transition zone between the V-notch and the
rectangular section. A three-segment model with an intermediate segment was therefore
also considered. Here we applied the default prior for the exponent in the middle segment,
b2, and it was a priori assumed that h0,2 would be found in the range (−1.0m, 1.0m)
with 95% probability. The reason for the wideness in this prior distribution is that the
first segment in the h − h0 relationship is of large curvature. The cease-to-flow parameter
in the third segment was modified by having a N(1.0, (0.05m)2) as a prior distribution,
since greater confidence about the hydraulic conditions could now be attributed to that
rectangular segment. Otherwise the prior distribution was the same as for the two-segment
model.

4 segment model: For completeness, a four-segment rating curve was also included in
the modelling. In the four segment model, a lower segment was considered in order to detect
possible anomalies in the performance of the V-notch. Here we used a default prior for a1

and b1, and 95% probability intervals of (0.1m, 0.6m) and (−0.1m, 0.1m) for hs,1 and h0,1,
respectively.

Using equal prior probability for each model, the three segment model had the largest
posterior probability with Pr(m = 3|D) ≈ 70%. However, the two segment model also had
a relatively large probability, with Pr(m = 2|D) ≈ 25%. The other two models had very
small posterior probability.

Fig. 9 shows the resulting rating curve, while Table 2 summarises the parameter es-
timates of the three-segment model. Looking at Fig. 9, one sees that the rating curve
describes the data fairly well.

The regional prior gave a posterior distribution of a1 that was centred around 0.09
(see Table 1), which is outside the at-site prior 95% credibility interval. This means that
the data was somewhat surprising according to the prior. Also the estimate for the noise
term σ was higher, but this is not so surprising. Often, using strong prior information will
emphasise this at the cost of the information found in the data. Thus a high precision prior
distribution can be expected to yield higher values for the estimate of σ. A hydraulically
based prior with more uncertainty could have been made, but doing so based on perceived
prior-data conflict would entail prior-data feedback.

One would also expect this rating curve to perform better in the extrapolated area
than the rating curve obtained using the regional prior distribution, since the former is
based on additional at-site hydraulic knowledge. Outside the range of the data, only site-
specific prior knowledge can help in estimating a reasonable rating curve. The essentials
of a successful application of a Bayesian perspective are the wise utilisation of all prior
knowledge, especially with small datasets.
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5 The process model

5.1 Motivation for the process model

The interpolation model provides a framework for assessing the stage–discharge relationship
in the area covered by measurements. Using it for uncertainty estimation in the extrap-
olated, or unmeasured, area is less meaningful. The interpolation model can be used to
construct credibility intervals for an estimated discharge, Q(h), when the stage value h is
outside the range of measurements, i.e. h > hmax where hmax ≡ max(h1, . . . , hn). Such
credibility intervals will reflect however only the uncertainty in the discharge estimate under
the assumption that there are no new changes in the stage–discharge relationship in the
unexplored part of the rating curve. In general, this assumption is not justified, at least
not for a natural river channel, and its validity will decrease as the degree of extrapolation
increases. Assuming a changepoint immediately after the highest measured stage value
would on the other hand provide a too pessimistic estimate of the rating curve uncertainty
in the extrapolated area.

The calculation of discharges far beyond the highest or lowest measurement is not un-
common hydrometric practice. Occasionally, extrapolation is based on indirect methods,
such as the application of uniform flow of gradually varied flow equations in conjunction
with information about the geometric and roughness characteristics of the channel section
under study. Even if this deterministic approach is far better than raw extrapolation, it
does involve subjectivity and is much more uncertain than using a rating curve fitted to
measurements. More importantly, this type of analysis is often impossible to perform since
detailed information about the river channel characteristics is not commonly available at
hydrometric gauging stations. For example, Norwegian hydrometric practice for gauging
stations does not include routine sampling and analysis of channel and floodplain topog-
raphy and bed roughness characteristics. A framework for including extrapolation (raw)
uncertainty is therefore needed.

One way of tackling this problem is to assume that the chance of new segments in
the unmeasured area is in some way proportional to the rate of changepoints within the
measured area. For example, if the river section containing the gauging station is of very
irregular geometry so that the stage–discharge relationship switches frequently over the
measured range, it is plausible to believe that the irregularity affects the relationship also
in the unmeasured area. Counter-examples can of course be constructed. The idea could be
extended to situations where the segmentation rate of the changepoints in the unmeasured
area are thought to be different from what is the case in the measured area. Also, prior
knowledge can suggest that the rate of segmentations changes smoothly with increasing
stage values. Another alternative is to extend what is referred to in the next section as the
expertise area beyond the measured area. Without such extra information, an expansion
of the ideas behind the interpolation model that is as parsimonious as possible, should
be sought. It is suggested that a homogeneous segmentation rate is applied throughout
the range of possible stage values, summarising the chance of changepoints appearing both
within and outside the data range. A natural and economic way of incorporating this
perspective into the present model is the use of a Poisson process.

A description of Bayesian changepoint analysis of hierarchical models can be found in
Carlin, Gelfand and Smith (1992).
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5.2 Description of the process model

The data model in Eq. 4 is not changed, nor is the prior for σ2, h0 given the number of
segments, m, or the linear parameters, γ. However, m and the changepoints, hs, will now be
described as arising from a Poisson process with unknown fixed rate λ. The point process
is assumed to start at the zero-plane of the lowest segment, h0,1, so that hs,1|(h0,1, λ) ∼
λ exp(−λ(hs,1 − h0,1)), hs,j|(hs,j−1, λ) ∼ λ exp(−λ(hs,j − hs,j−1)).

A region of interest starts at the zero-plane of the lowest segment, h0,1, and ends at
a user-defined stage, hstop. The probability of m segments and thus m − 1 segment lim-
its, will be defined by the Poisson distribution: Pr(M = m|λ, h0,1, hstop) = (λ(hstop −
h0,1))

m−1 exp(−λ(hstop−h0,1))/(m−1)!. Given the number of segments inside the region of
interest, m, the m−1 changepoints hs will be uniformly distributed and sorted in an ordered
manner. This implies that f(hs|m,h0,1, hstop) = (m−1)!/(hstop−h0,1)

m−1. Given the other
parameters, the natural conjugate of λ is the gamma distribution. An easy and intuitive way
to code the prior knowledge about this parameter is done by setting λ ∼ gamma(αλ, βλ)
for a set of meta-parameters that summarises the prior knowledge about the segmentation
intensity.

Note that λ will affect the data model indirectly, and so a Bayesian analysis will update
the distribution of λ. This is deemed reasonable, as a large number of changepoints found
within the range of the dataset should suggest a high segmentation intensity that will have
implications for extrapolation. If the data suggests few or no changepoints within the range
of the data, the expected segmentation rate may instead be decreased, making it reasonable
to expect that extrapolation is less uncertain.

The data model plus the hierarchy of prior information is shown in Fig. 10. This model
has four layers of parameters between the data and the prior knowledge summarised by
the meta-parameters. Most of the meta-parameters are specified in the same manner as
for the interpolation model. However, instead of specifying the prior distribution for the
logarithmic discharge, the user must now specify the prior for the segmentation intensity, λ,
which is the expected number of segmentations per metre. This can be achieved by asking
for a 95% credibility interval for this intensity. It should also be possible to construct
reasonable regional default meta-parameters for λ.

In addition, the maximum stage value of interest, hstop must be specified in order to
restrict the attention of the analysis method to a reasonable interval. This specification
should in no way affect the rating curve distribution within the range of the data.

The model can be expanded to incorporate at-site changepoint information. This can be
achieved by defining a user-specified stage interval which describes the region of expertise
concerning segmentations. The segmentation process is then divided into three components.
The first component is a set of k changepoints due to prior expertise. The prior distribution
for the k user-specified segmentations can be written as a set of, for instance, independent
normally distributed variables, {hs,u,j ∼ N(µseg,j, σ

2
seg,j)}. The second component is the

set of changepoints outside the expertise area, which can be described as a Poisson process
with rate λ, as before. The third component is the set of changepoints within the expertise
area that are not specified by the user. A hyper-parameter coding for how many of the
changepoints within the expertise area that are expected to be described by the user, is
then needed. It is suggested that the prior for the unspecified changepoints within the
expertise area can be described by a Poisson process with rate pλ over the range of the
expertise interval, ∆hexp. The hyper-parameter, p ∈ (0, 1), is so that p = 0 indicates that
only user-specified changepoints are found within the expertise area, while p = 1 says that
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the the rate of changepoints not due to the user is the same as the rate of changepoints
outside the expertise area.

5.3 Implementation of the process model

Implementing an analysis method for the process model was achieved by adjusting the
routines for the previous model. The handling of the prior probability was changed and the
extra input, hstop, was added.

In order to compare results with the interpolation model and to construct a single curve
describing the data, the number of segments, r, within the data range, (mini(hi),maxi(hi)),
needs to be identified. With the region of interest, (h0,1, hstop), being larger than the data
range, the number of segments, m, within the region of interest will be higher than or
equal to r. With this in mind, the posterior probability of r can be estimated, by using
Pr(r|D) =

∑mmax

m=1 Pr(r|m,D)Pr(m|D). Eq. 10 is used for estimating Pr(m|D), just as for
the interpolation model. The probability for r segments within the data range given the
model and the data can be estimated by (1) retrieve all N samples from that particular
segment model, m, (2) for each sample, count the number of segments within the data
range, r′, and (3) estimate Pr(r|m,D) by 1/N

∑N
l=1 I(r′l = r).

It must be admitted that the implementation was less effective for this model than for
the previous one. One reason for this may be that in order to infer segmentations outside
the data range, a larger number of possible changepoints needs to be allowed for. The
additional model complexity could also be a contributing factor for the implementation
efficiency. The current implementation of the analysis technique is too slow for practical
rating curve estimation, but can be used for research purposes. A procedure allowing for
at-site segmentation information to be utilised, has so far not been implemented.

5.4 Example using the process model

The multi-segment station Målset is again used as an example, now with the default
process model prior distribution. The meta-parameters for γ, h0 and σ2 are unchanged.
After a database search of quality assured rating curves, the meta-parameters for λ ∼
gamma(2.0, 0.5) were chosen so that λ ∈ (0.5, 11) formed an approximate 95% credibil-
ity interval. This means that one would expect between two segments per metre and one
segment per 11 metres. The stopping stage was set to hstop = 2.0m, but could be changed.

Within the range of interest, the simulation gave a posterior probability of about 40%
for a model with three segments, with a probability of a little above 20% for two segments
and four segments. However, within the range of the data, the most probable outcome was
that of two segments, having a posterior probability of about 65%.

The result is shown in Fig. 11, where the curve obtained from the previous model
is also shown. As can be seen, the fitted curve and the credibility interval are practically
identical within range of the data, but for the process model the credibility interval becomes
wider outside that range compared to in the previous model. This is to be expected, as the
previous model does not take into account the uncertainty associated with changepoints
outside the data range. Thus the discharge uncertainty is underestimated by the previous
model.

However, a great number of samples were needed to make this particular analysis and
even so the upper quantiles showed signs of numerical estimation instability for semi-large
extrapolations. Concerning the number of segments, the probability estimates showed signs
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of numerical imprecision, varying with as much as 10% between runs. This could be rectified
by even more extensive sampling, making the analysis even more costly. As a practical
method for constructing rating curves, this technique still needs improvement.

6 Conclusions

Bayesian methods that allow one to fit compound rating curves to a set of stage–discharge
measurements, have been developed. Procedures for defining both regional and at-site
prior distributions for the rating curve and changepoint parameters are proposed. Posterior
results were studied with data from Norwegian gauging stations using Markov chain Monte
Carlo simulation techniques.

The interpolation model takes into account parameter and model uncertainty. It pro-
vides posterior densities for the parameters in each rating curve segment, including the
changepoints and the measurement error variance. In addition, it gives the posterior proba-
bility that a particular model (number of segments) is correct. The case-studies illustrated
that the interpolation model gives satisfactory rating curve estimates and is applicable for
inference about discharges calculated within the range of measurements.

In the case of extrapolation of the rating curve, one is faced with the extra uncertainty of
whether there are additional and unknown rating curve segments in unexplored areas. The
process model attempts to include this uncertainty factor in order to assess the net effect of
parameter, model and extrapolation uncertainty in discharge estimation. In this model, it
is assumed that the rate of changepoints stems from a Poisson process. Application showed
that the process model gave practically the same results as the interpolation model in the
measured area, but that extrapolation uncertainty has a major impact on the accuracy of
the extrapolated part of the rating curve. However, the efficiency of the current routine
for the process model is presently too low for practical purposes. Also, implementation of
at-site information proved to be cumbersome.

There are four important features omitted in this study. Firstly, it neglects the fact
that many rating curves change over time due to scour, deposition, aquatic growth, etc.
in the river channel under study. Secondly, it is known that the assumption of a constant
measurement error variance is not always warranted. Heteroscedastic errors will affect
inference if not accounted for. Thirdly, it is occasionally insufficient to assume a one-to-one
relationship between stage and discharge. In some rivers the effects of unsteadiness will alter
the friction slope significantly during the passage of a flood. These effects will be manifested
as hysteresis in the stage–discharge relationship, and systematic errors will occur if they are
not properly accounted for. Fourthly, a model capable of identifying outliers could possibly
be constructed. For a complete treatment of rating curves, the four above-mentioned factors
ought to be addressed. This can be done by introducing more advanced rating curve models
and additional covariates into the analysis.

Standard residual analysis is recommended for detecting such trends as a pragmatic
assessment of these problems and of the curve quality. As shown in section 4.1, a posterior
probability for some kind of recognizable trend in the residuals or their absolute values can
also be calculated. The posterior probability of the residual trend models can then be used
for assessing the quality of the fitted curve and suggest whether steps should be taken to
correct the perceived shortcomings. Outliers can be detected using visual inspection of the
residuals or by a Bayesian comparison with a simple mixture model. In summary, Bayesian
measures for the curve quality can be computed without much loss of program efficiency.
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As mentioned in Reitan and Petersen-Øverleir (2008), there is still the matter of unaccounted-
for prior information about the typical stage values relative to the zero-place displacement,
h0,1. If this is to be addressed, our suggestion is to discard the regression models in favour
of a structural model which describes the co-dependency between stage and discharge. This
perspective would better reflect the fact that stage–discharge measurements are not arte-
facts from controlled experiments. However, considering the present model complexity of
the multi-segment approach, the application of structural models may not be feasible.

It should be mentioned that the idea behind the process model could possibly be applied
to other changepoint regression cases where the extrapolation uncertainty is of interest.
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Figure 1: Bj functions for h0 = (0, 1, 4) and hs = (2, 5).
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Figure 2: Difference in zero-plane displacement, h0, for neighbouring segments in the
Norwegian database.
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(a) Vectorial overview graph (b) Detailed graph

Figure 3: Graphical representations of the interpolation model.
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Figure 4: Progress of three MCMC simulations of the posterior distribution of hs,1

for the station Målset.
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(b) Scatter-plot of a1 against b1.

Figure 5: Graphical representations of the posterior distribution of the parameters
for the station Målset.
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Figure 6: Measurements and fitted rating curve for the Fiskum station, using the
default prior distribution.
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(b) Residuals against stage values

Figure 7: Graphical residual analysis for the station Fiskum.
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Figure 8: Measurements and fitted rating curve for the station Målset, using the
default prior distribution.
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Figure 9: Measurements for the Målset station and fitted rating curve, using at-site
prior information.

(a) Overview graph (b) Detailed graph

Figure 10: Graphical representation of the Poisson process model. Note that h0 only
influences hs by specifying what values of hs that are valid.
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Figure 11: Measurements and fitted rating curve using process model and individually
segmented model for the Målset station.
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Parameter Median 2.5% quantile 97.5% quantile

a1 0.090 -0.853 0.526
b1 2.904 2.158 3.937
b2 3.618 2.173 5.151

h0,1 -0.052 -0.323 0.134
h0,2 0.485 0.156 0.782
hs,1 1.058 1.010 1.095

σ 0.062 0.048 0.085
Table 1 Målset - default prior

Parameter Median 2.5% quantile 97.5% quantile

a1 0.273 0.155 0.391
b1 2.555 2.389 2.727
b2 2.710 1.248 4.298
b3 1.482 1.288 1.675

h0,1 0.023 -0.011 0.057
h0,2 0.425 -0.277 0.93
h0,3 0.970 0.897 1.051
hs,1 1.004 0.958 1.050
hs,2 1.166 1.091 1.245

σ 0.135 0.110 0.172
Table 2 Målset - at-site prior
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