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Sammendrag 

Metodene for utarbeidelse av vårflomvarsler har vært gjenstand for lite forandring. De siste 

årene har det vært en utvikling mot å prøve å forbedre disse metodene. Det er gjort studier for 

forbedring av modellene, og det er gjort studier for å se på forbedringer av dataene som ligger 

til grunn for modellkjøringene slik som forbedringer av værdata og snødata.  

Denne oppgaven evaluerer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin metode for 

vårflomvarsler. Det er sett på data fra 145 forskjellige målestasjoner, som er blitt kuttet ned til 

109 på grunn av ulike kriterier for utvelgelse. For disse feltene er det laget scenariokjøringer 

som er blitt evaluert opp mot observerte hendelser. Det er gjort undersøkelser for både 

flomtoppen og avrenningsvolumet til vannføringen. I tillegg er det laget enkle 

regresjonsmetoder for snø og flomtopp og for snø og avrenningsvolum for å se på om 

snømagasinet kan være en god prediksjon for den kommende vårflommen. HBV-modellen 

som NVE bruker og regresjonsmodellene er sammenlignet for å se på hvem som gir de beste 

resultatene.    

Sesongvarslene har prediktiv kraft for både flomtopp og avrenningsvolum i flere felt. 

Avrenningsvolumet gir de beste resultatene. Feltene er delt inn i hydrologiske regimer for å se 

på hvilke felt som gir best resultater. Felt med fjellregime og innlandsregime er ofte snørike 

felt og gir de beste resultatene for varslene. Det er også disse feltene som gir best resultater 

for lange ledetider. For at varselet skal få gode resultater er det funnet at varslingsdato bør 

være den 1. i den måneden flomhendelsen skjer. Videre er det i evalueringen av HBV-

modellen sett på egenskaper ved nedbørsfeltene til de ulike feltene for å se på om det finnes 

egenskaper som påvirker resultatene. Regresjonsmetoden gir gode resultater for CRPSS, mens 

HBV-modellen gir best resultater for korrelasjon. HBV-modellen ser ut til å ha en systematisk 

feil spesielt på volumet, og for CRPSS gir den mange negative resultater. For å gjøre 

resultatene til vårflomvarsler bedre er videre arbeid nødvendig. Viktige momenter er 

assimilering av snøobservasjoner for å forbedre initialbetingelsene for snø, å kombinere 

HBV-modellen og regresjon og å benytte seg av sesongvarsler for været.   

Nøkkelord: vårflom, flomvarsler, HBV-modell, regresjon, snø, CRPSS, korrelasjon 
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Forord 

Denne masteroppgaven er et resultat av arbeidet med å fullføre masterprogrammet i hydrologi 

ved Institutt for geofag ved Universitet i Oslo.   

Bakgrunnen for oppgaven er en flom på mitt hjemsted Tonstad i starten av desember 2015 

under ekstremværet som fikk navnet Synne. Det var kommet mye snø i fjellet på 1000 moh. 

Det slo til med et voldsomt mildvær kombinert med mye nedbør i form av regn. Nedbøren falt 

som regn helt til toppen av dalen (1000 moh) og gjorde at snøsmeltinga ble stor og brå. Det 

kom enorme vannmasser, de største som er målt i området etter at kraftverksutbygningen kom 

i 1975. I ettertid ble kraftverket kritisert for å ikke ha forutsett denne flommen og ikke tatt 

høyde for den ved å tappe ned magasiner for å gjøre plass for vannet og dermed dempe 

flommen. Dette gjorde at jeg ble interessert i hvordan det er mulig å modellere for å prøve å 

predikere en flom. NVE hadde en oppgave som omhandlet vårflom på listen over aktuelle 

masteroppgaver og ga meg mulighet til å jobbe med dette. Arbeidet har vært spennende og 

lærerikt. 

Jeg vil rette en stor takk til min hovedveileder Kolbjørn Engeland, som har vært til stor hjelp 

gjennom hele prosessen. Mine medveiledere, Elin Langsholt og Nils Roar Sælthun, skal også 

ha stor takk for faglig støtte og gode råd. Dere tre har gitt meg fantastisk og uunnværlig hjelp 

fra start til mål. Takk til Gusong Ruan ved NVE for utarbeidelse av alle scenariokjøringer for 

HBV-modellen. Takk til NVE for at jeg fikk tilgang til data og mulighet til å skrive oppgaven.  
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1.0 Innledning 

Denne oppgaven evaluerer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine varsler for 

vårflommen. Oppgaven evaluerer modellen NVE i dag bruker for varsling av kommende 

flom. Modellen er evaluert både for den høyeste toppen som forekommer på våren og for 

volumet av flommen. Oppgaven vil i tillegg se på en statistisk regresjonsmodell, der 

sammenhengen mellom vanninnholdet i snøen og observerte flomtopper og volum blir brukt 

til å modellere kommende vannføring. Dette for å se om snøen og enkel regresjon kan gi 

brukbare resultater for varsel av flom. Måten det vil bli evaluert på er å lage ensemblevarsler 

ved hjelp av NVE sin HBV-modell. Dette betyr at det blir laget sannsynlighetsvarsler for den 

kommende vannføringen ved hjelp av observerte temperatur- og nedbørsdata fra historiske år. 

HBV-modellen er den mest benyttede hydrologiske modellen for simuleringer og prognoser 

for vannføringer i Norge. Den er en tilpasset versjon av den svenske HBV-modellen som ble 

utviklet i 1976 ved det Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Modellen er en 

nedbørs- og avløpsmodell, som ved hjelp av observert temperatur og nedbør kalkulerer 

avløpet til et vassdrag.  

Størrelsen på vannføringen i et vassdrag er det viktig å vite noe om for flere instanser i 

samfunnet, som NVE, kraftbransjen, kommuner osv. Vårflommen er spesielt viktig i områder 

der det er oppsamling av snømagasin i nedbørsfeltet til vassdraget, noe som bidrar til økt 

vannføring i vassdraget når dette snømagasinet smelter om våren eller tidlig sommer. I denne 

oppgaven er det sett på både volumet på vannet som kommer og på den maksimale toppen for 

vannføringen, fra den dagen varselet blir gitt og til og med 31. juli.  

For kraftbransjen er volumet på vannet som kommer den viktigste faktoren. Snøen som er 

lagret opp gjennom vinteren er «banken» til kraftverkene. Dette er vann de gjerne vil ha i 

magasinene sine og ikke vil miste. Dersom kraftverkene visste nøyaktig hvor mye vann som 

til enhver tid ville komme, kunne de tilpasset produksjonen av kraft og magasinkapasitet etter 

dette, slik at de til enhver tid hadde plass til vannet som kom i magasinene. De må slippe 

vannet forbi magasinene hvis de allerede fulle. Dersom kraftverkene må la vann renne forbi 

magasinene og maskinene sine uten å kunne produsere elektrisitet fra vannet, er det store 

økonomiske tap for kraftverkene. Kraftverkene vil til enhver tid prøve å tjene mest mulig 

penger, og de ønsker å produsere mest mulig strøm når de kan få best pris på strømmen. Dette 

betyr at de prøver å planlegge produksjonen og beholdningen i magasinene etter dette. 

Kraftverkene sparer på vannet når prisen på strøm er lav og produserer strøm når de får bra 
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pris på strømmen. Det er ikke bare store volum kraftproduksjonen ønsker å vite noe om. Små 

volum er viktig for NVE med tanke på forsyningssikkerheten. NVE må se til at det ikke 

oppstår kraftkrise. Kraftkrise vil si at det ikke er nok vann til å produsere strøm av.  

For flomvarslingstjenesten på NVE er det den maksimale vannføringen som er den viktigste, 

flomtoppen. Spørsmålet er hvor stor flommen blir, og dermed hva slags skade den kan gjøre. 

Om flomvarslingstjenesten visste i god tid i forveien hvor stor en vårflom ville bli, kunne de 

gjort tiltak i de vassdragene det var mulig for å begrense skadene.  

Det er krevende å forutsi og varsle hvordan vannføringen og flommen vil bli. Noen av 

grunnene til dette er at vi ikke vet nøyaktig hvor mye nedbør som kommer og hvordan 

temperaturen vil bli. For å gi best mulig varsler for flom er det viktig å ha gode predikasjoner 

på om nedbøren faller som regn eller snø. Kommer nedbøren som regn vil vannet begynne 

prosessen med å bevege seg gjennom feltet med engang, og kommer den som snø vil denne 

prosessen bli satt på «vent» til smelteprosessene starter. Værdata som nedbør og temperatur er 

innputtdata for hydrologiske modeller. En annen stor utfordring med snø er at det i områder 

med snødekke om vinteren er vanskelig å vite hvor mye snø det er lagret til enhver tid. Det er 

vanskelig å vite hvor mye snø det er i feltet når varselet blir gitt. Det er også vanskelig å vite 

hvor mye snø det er og hva vanninnholdet i snøen er når vårflommen inntreffer. For å kunne 

gi gode varsler ville det vært ønskelig med nøyaktige verdier på tettheten til snøen og hvor 

mye vann det er i snøen, snow water equivalent (SWE). Hydrologiske sesongvarsler prøver å 

si noe om hva som vil skje i fremtiden ved å bruke modeller og historiske data. Formålet er å 

forsøke å predikere hva som vil skje ved å bruke tilgjengelige data fra den dagen varselet blir 

laget og å bruke en modell for å estimere hva som vil skje. Modellene som blir brukt i dette 

arbeidet varierer fra land til land. Modellene som blir brukt i flomvarslingstjenestene er 

ganske gamle, og i flere land er det forsøkt å oppgradere disse modellene. En av 

hovedgrunnene til at det blir forsøkt å forbedre flomvarslene er at sesongvarslene for været 

har blitt betydelig bedre de siste tiårene.   

Andre faktorer som kan være med på å gjøre varslene av vannføring og flom bedre er hvor 

gode data som finnes for hvor mye snø det er tilgjengelig i fjellet for smelting til enhver tid. 

Hvor mye snø det er i et felt er vanskelig å måle siden snøen ikke fordeler seg likt i terrenget. 

Å måle snømengde og vanninnhold i snøen for et punkt i terrenget er lett, men det er 

tidkrevende å få gode data for et helt felt. Metodene for å måle snø er et felt det jobbes med å 

forbedre. Det blir forsøkt med fjernmålinger fra satellitter og nye metoder for målinger på 

bakkenivå. 
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Varsling av vær fremover i tid kan også være med på å gjøre vannføringsvarslene bedre. 

Dersom det er mulig å gi mer eksakte varsler for hvordan været vil bli i de neste ukene eller 

månedene, kan disse dataene brukes i for eksempel HBV-modellen og gi bedre varsler for 

flommen. Det vil være med på å forbedre innputtdataene for vannføringsmodellen og dermed 

varslene for flom dersom dataene for snø og vær blir forbedret.  

For å kunne evaluere flomvarslene for vårflommen er det sett på NVE sin metode for å 

beregne vannføring fremover i tid, HBV-modellen. NVE har gjort tilgjengelig observerte data 

for temperatur og nedbør. NVE har laget alle ensemblevarslene for varslene som blir evaluert 

i oppgaven. For å evaluere ensemblevarslene er statistikkprogrammet R benyttet. Deretter er 

det blitt laget en enkel regresjonsmodell for å se på hvor bra denne kan predikere vårflommen 

sammenlignet med HBV-modellen. 

 

Hovedmålene for denne oppgaven er å: 

(i) Evaluere NVE sine sesongvarsler for vårflom kvantifisert ved flomtopp og 

avrenningsvolum 

(ii) Etablere enkle regresjonsmodeller for snø og avrenningsvolum og for snø og 

flomtopp og å sammenligne de med NVE sine sesongvarsler 

  

Delmål: 

• Undersøke om feltegenskaper påvirker kvaliteten til sesongvarsler 

• Undersøke for hvilken måned og hvilken ledetid varslene er best og har nytteverdi 

• Undersøke hvilke hydrologiske regimer som kvaliteten til varslene er best for 
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2.0 Teori 

Teorikapittelet i denne oppgaven vil kort presentere hvordan vær og klima blir varslet og 

hvordan snø blir estimert. Videre vil det bli gitt eksempler på andre studier som har sett på 

noen av de samme problemstillingene som denne oppgaven. Det blir gitt en kort innføring i de 

vanligste evalueringskriteriene for varsler. 

 

2.1 Sesongvarsel av været 

Sesongvarsel av været er en mellomting mellom værmelding og klimaprojeksjoner. 

Værvarsler prøver å fortelle oss hvordan været skal bli i de kommende to ukene. 

Klimaprojeksjoner prøver å si oss noe om hvordan klimaet vil bli i mange tiår fremover i tid. 

Vær er det vi opplever av temperatur, nedbør og vind på et bestemt sted til et bestemt 

tidspunkt. Klimaet er målet på værforholdene over en lengre periode. I mange studier blir 

klimaet definert som gjennomsnittsværet for et område de siste 30 årene. Sesongvarsler for 

været støtter seg mest på trege og forutsigbare variasjoner i fuktigheten i bakken, snødekke, 

sjøis og overflatetemperaturen i havet og hvordan atmosfæren samhandler og blir påvirket av 

disse grensebetingelser (Doblays-Reyes et al., 2013).  

Hvor godt vi klarer å predikere lufttemperaturen og nedbøren som er de viktigste variablene 

for menneskelige aktiviteter er påvirket av evnen til å predikere grenseforholdene som for 

eksempel overflatetemperaturen i havet, og da spesielt i tropene. Den viktigste faktoren for 

hvor godt et sesongvarsel blir er El Nino-sørlig oscillasjon. Grunnen til at El Nino er så viktig 

for varslene rundt om i hele verden er at store forandringer i den tropiske nedbøren som er 

assosiert med El Nino fører til store forandringer i den globale nedbøren og sirkulasjonen 

(Doblays-Reyes et al., 2013). Sesongvarslene viser seg å gi gode resultater for tropiske strøk. 

Resultatene er ofte mindre gode for arktiske strøk og for Nord-Europa. I et prosjekt finansiert 

av Norges forskningsråd har forskere sett på hvordan sesongvarslene kan gjøres bedre. Måten 

de vil forsøke å forbedre varslene på er å ta i bruk ny kunnskap om isen i Arktis, snødekket i 

Nord-Amerika og Eurasia og forholdene i stratosfæren (Amundsen, 2012). 

Det blir brukt både statistiske og dynamiske modeller for å predikere sesongvarsler for været, 

og i tillegg metoder som bruker begge tilnærmingene der en bruker statistisk etterbehandling 
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på de dynamiske predikasjonene. Initialforholdene i de dynamiske predikasjonene er ofte 

innhentet fra datasimuleringer (Doblays-Reyes et al., 2013). 

Sesongvarslene i Norge som blir presentert av Meteorologisk Institutt er laget av European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i byen Reading i England (MET, 

udatert). ECMWF bruker en numerisk værvarslingsmodell til å predikere varslene. De har 

utarbeidet en atmosfærisk modell og et datasimuleringssystem, the Integrated Forecasting 

System (IFS). ECMWF modellerer dynamikken i atmosfæren og de fysiske prosessene som 

skjer som dannelse av skyer, og de andre prosessene som påvirker været som atmosfærisk 

sammensetning, havforholdene og landprosesser. Numeriske værvarslingsmodeller som 

ECMWF er har tre utfordringer som fører til begrensninger i varslene disse modellene gir. 

Atmosfæren er kaotisk, og dette gi begrensninger i predikabilitet. Modellen må parametrisere 

mange småskalaprosesser, som dannelse av skyer. Dette fører til at de fysiske lovene ikke er 

perfekt gjengitt. Modellene har også begrenset romlig oppløsning, noe som gjør at topografi 

og kystområder blir dårlig representert i modellen (ECMWF, udatert). Det er stor usikkerhet 

knyttet til sesongvarsler for været. En av grunnene til at sesongvarslene bommer er at 

modellen som blir brukt egner seg best til å gjengi storskala værmønstre. Modellene har 

vanskeligheter med å predikere været for små områder fordi de ikke klarer å fange opp alle de 

lokale forholdene som påvirker atmosfæren. Dette fører til at usikkerheten på varselet øker 

(MET, udatert). 

 

2.2 Snø og hvordan snø blir estimert 

Snø har mange særegne egenskaper, og det er store utfordringer i å kunne vite sikkert hvor 

mye det er av den i et stort område. Snøens vannekvivalent, SWE, er en egenskap ved snøen 

som er viktig for å beregne vannføringer. SWE er den mengden vann som en gitt mengde snø 

blir til når den smelter.  

                                   𝑆𝑊𝐸 =  
ℎ𝑠× 𝜌𝑠

𝜌𝑣
[mm]                                                                        [1] 

Der ℎ𝑠 er dybden på snøen i cm, mens 𝜌𝑠 og 𝜌𝑣 er tettheten til henholdsvis snø og vann gitt i 

g/cm3. Tettheten til snø varierer mellom 0.01g/cm3 (“puddersnø”) og 0.6 g/cm3 (sørpe). I det 

snøen treffer bakken begynner snøkrystallene å omdanne seg, og dette vil øke tettheten. Vind 

og skred kan også gjøre at tettheten øker (Dingman, 2008). 
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Hvor mye snø som akkumuleres og smelter er en viktig hydrologisk prosess som påvirker 

energi- og vannbalansen på landoverflaten. På vinteren er snødekket en stor lagringsplass for 

vann. Dette fører til at den termale konduktiviteten på overflaten minker og albedoen øker. I 

områder med mye snø lagret i nedbørsfeltet til elvene vil smelting av denne snøen være den 

dominerende faktoren i vannføringen på våren og tidlig sommer. Snødekket påvirker 

overflaten og de atmosfæriske prosessene så presise estimat på volumet av vann som er lagret 

i snøen gjennom akkumulasjons- og smelteperioden er viktig å vite for kunne varsle hvor stor 

vannføringen vil bli (Dechant og Moradkhani, 2010). 

Observasjonsmodeller og numeriske modeller kan bli brukt til å estimere snødekket. På grunn 

av kompleksiteten til prosessene i snødekket består datasettene som begge modelltypene 

bruker av usikkerhetsmomenter. Observasjoner av snøen kan bli gjort med fysiske målinger 

på stedet og ved hjelp av fjernmålte data. Målinger gjort på stedet er ganske nøyaktige når det 

kommer til å beregne SWE. Problemet er at disse in-situ målingene ikke gir et like godt mål 

på SWE over store områder, siden det er vanskelig å måle snøfordelingen i hele nedbørsfeltet.  

Grunnen til at det er vanskelig å beregne snødekket over et stort område er at snøen ikke 

fordeler seg likt i terrenget. Snø er lett og blir transportert med vinden, og dette gjør at snøen 

blir refordelt rundt om i terrenget. Forandringer i tettheten til snøen er med på å avgjøre hvor 

mye snø vinden klarer å frakte med seg. Vegetasjonen spiller også inn. På snaufjellet vil mer 

snø bli refordelt enn i en skog med masse trær, og i lesider vil snø samle seg (Dingman, 

2008).  

Det som er interessant for vannføringsvarsler er midlere vannekvivalent i nedbørsfeltet. 

Fjernmålte data har potensiale til å overvinne disse vanskelighetene med å kunne måle hele 

nedbørsfeltet. Fjernmålinger har andre problemer, som at sensoren blir blokkert, feil fordi en 

må rekonstruere snøforholdene og måle feil på grunn av relabiliteten til målingene. SWE kan 

også bli kalkulert gjennom numeriske modeller. Disse har også store feilkilder på grunn av 

usikkerhet i de meteorologiske dataene og strukturelle feil i modellene (Dechant og 

Moradkhani, 2010). 

En annen utfordring med å modellere snøsmelting er at om modellen har simulert at det skal 

smelte snø og det ikke gjør det vil ikke vannføringen bare bli feil denne dagen, men også den 

dagen smeltinga først finner sted. Å modellere snøsmelting er sett på som en av de 

vanskeligste tingene å modellere i hydrologiske modeller (Zeinivand og Smedt, 2008). 
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Klima og hydrologiske modeller predikerer mindre snø om vinteren i fremtiden. Dette vil føre 

til at størrelsen på vårflommen vil bli mindre i de områdene som får mindre snø. Dette fordi 

smelting av opplagret snø er en av de største bidragsyterne til vårflommen (Mazouz et al., 

2010). 

NOU har publisert en rapport i 2009, «Klima i Norge 2100», hvor det er modellert at perioden 

med snødekke vil bli kortere mot slutten av århundret. Maksimal snødybde vil i fjellene og i 

Nord-Norge øke frem mot 2050 og deretter minke frem mot år 2100. Rapporten mener at 

vårflommene vil komme tidligere på grunn av den ventede økningen i temperatur (NOU, 

2009). 

 

2.3 To metoder for beregning av vårflom  

Tradisjonelt blir vannføring og vårflomvarsler beregnet ut fra to metoder. Den første metoden 

er å bruke statistisk sammenheng mellom akkumulert vannføring i perioden varselet gjelder 

for og predikatorer som SWE og akkumulert nedbør som representerer den hydrologiske 

tilstanden for den dagen varselet blir laget. Den andre metoden er å bruke hydrologiske 

modeller, som bruker observerte data frem til dagen varselet blir laget. Etter startdatoen for 

varselet bruker modellen historiske meteorologiske data som innputt for modellen. Det er 

også gjort forsøk med å bruke data utledet fra modeller i statistikk regresjon (Olsson et al., 

2016). 

Rundt om i verden blir det brukt ulik praksis for å beregne vannføring. I Sverige er det 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) som lager varslene for flom, og i 

Norge er det NVE som har denne oppgaven. Begge disse landene bruker HBV-modellen til å 

modellere vannføringen og vårflom. I de vestlige delene av USA er den vanligste metoden for 

sesongvarsler av vannføring å bruke regresjon. Dataene som brukes i denne regresjonen er 

vannføringsvolum mot punkt observasjoner av SWE. Disse varslene blir laget både for hele 

sesongen og på månedligbasis. Regresjonsanalysene er basis for planlegging av magasiner til 

kraftstasjoner og vannforsyning i de vestlige delene av USA (Woods og Lettenmaier, 2006).  

Metodene og modellene for å predikere vannføring og flom har ikke forandret seg mye de 

siste tiårene. De fleste operative hydrologiske varslene bruker metoder og data som har vært 

kjent i nærmere 50 år. En av grunnene til dette er at de fysiske prosessene som kontrollerer 
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vannføring og avrenning er mye mer sammensatt enn de prosessene som kontrollerer været og 

klimaet (Woods og Lettenmaier, 2006).  

Det er gjort noen studier for å prøve å forbedre metodene for å varsle flom (vannføring) 

fremover i tid. I Sverige har SMHI i samarbeid med Universitetet i Lund prøvd å utvikle 

metoder for å forbedre varslene. Studien har prøvd å forbedre innputtdataene til HBV-

modellen, ved å se på ulike metoder å velge disse dataene på. De har brukt alle historiske data 

som er tilgjengelige for hvert felt som innputtdata. De har forsøkt å bruke analoge data, og 

ideen er at de kan identifisere noen få historiske år som forklarer været i den perioden varselet 

gjelder for bedre enn alle historiske data. For å finne disse analoge årene er det brukt to måter 

for å identifisere de på. Begge metodene baserer seg på analyser av stor skala atmosfæriske 

forhold 1-6 måneder før startdatoen for varselet. Den første metoden bruker teleconnection 

indekser (TCI) som evaluerer indekser som representerer forskjellige klimatiske fenomener. 

Den andre metoden finner analoge år ved å se på sirkulasjonsmønstre, frekvensen av værtyper 

som beskriver den atmosfæriske tilstanden. De har også forsøkt med dynamisk modellering. 

HBV-modellen blir som ved den klimatologiske metoden foret med observerte data for 

temperatur og nedbør i spin-up perioden frem til datoen varselet blir laget. Deretter blir 

meteorologiske sesongvarsler brukt som innputtdata. Det er de daglige ECMWF-varslene som 

blir brukt som innputtdata. Studien i Sverige har også prøvd å finne statistiske sammenhenger 

mellom varslede storskala sirkulasjonspredikatorer og volumet til vårflommen (Olsson et al., 

2016). 

I den svenske studien ønsket de for å få bedre resultater å gjøre to ting. Det første var å finne 

ut hvilken generell sirkulasjonsmodell (GCM) og hvilke variabler som skal bli brukt i 

kombinasjonsmodellen må identifiseres. Det andre var å forbedre nøyaktigheten til HBV- 

modellen. For å klare dette trenger de bedre forståelse av de klimatiske relasjonene som 

påvirker hydrologien i hvert område slik at de beste predikatorene kan bli valgt for hvert 

enkelt område. For å forbedre nøyaktigheten til HBV-modellen trengs bedre temperatur og 

nedbørsdata. Dette kan bli gjort ved å bruke værvarsler fra ECMWF eller det kan brukes 

analoge år fra de historiske dataene. Her sier studien at begge metodene må testes for å finne 

den metoden som gir best resultat (Foster et al., 2010). 

 

SMHI har også prøvd å kombinere resultatene for disse metodene i en multi-modell (Foster et 

al., 2010). Det de har prøvd er å kombinere de ulike varslene de testet til ett varsel. Om 

kombinasjonen av de ulike varslene er god kan dette varselet bli mer robust og pålitelig enn 
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hvert enkelt varsel for seg selv. Den svenske studien har prøvd med to ulike metoder å 

kombinere varslene på. Den første er å se på medianvarselet. Den andre metoden som ble 

forsøkt var å gi de forskjellige varslene vekt og addere dem sammen. Konklusjonen i studien 

fra Sverige var at ingen av de nye metodene de prøvde konsekvent var bedre enn å bruke 

klimatologi som innputt i HBV-modellen. Å bruke klimatologien betyr å bruke observerte 

data for temperatur og nedbør i spin-up perioden til modellen og fra startdatoen av bruke all 

tilgjengelig historiske data som innputt. Ved å bruke multimodellen de utviklet fant de en liten 

forbedring på alt i alt 4 %. Studien i Sverige understreker at en liten forbedring av 

flomvarselet kan ha store økonomiske gevinster for de som driver med energi trading (Olsson 

et al., 2016). 

Woods og Lettemaier (2006) har i sin studie konkludert med at den beste måten for at 

hydrologiske varsler skal bli bedre på er å utvikle nye metoder for å bruke observasjonsdata 

for parametere og tilstanden til jordoverflata i modellene. Modellene som kalkulerer energien 

på overflaten og vannbalansemodeller bør bruke innputtdata fra de moderne klima- og 

værvarslene. Studien tror også at veien å gå i fremtiden for å få bedre hydrologiske varsler er 

gjennom kombinasjonsmodeller. Studien ser at det er mange utfordringer med dette, men om 

de blir overvunnet mener de at det er bra for flomvarslene.  

Zeinivand og Smedt (2008) har i en studie sett på en modell som heter WetSpa. De har 

undersøkt om det er stor forskjell på å bruke en graddags modell for akkumulasjon og 

avrenning fra snøsmelting i forhold til å bruke en energibalansemodell. Studien konkluderte 

med at det ikke var noe signifikant forskjell på hvilken metode som ble brukt. De konkluderte 

også med at for å forbedre varslene trengs det veldig nøyaktige målinger av snødybde, 

vanninnhold i snøen, temperatur og energiflukser. Studien mener at fjernmålinger er veien å 

gå for å forbedre observasjonene av disse predikatorene. 

Schlichting et al. (2017) har skrevet en artikkel som er tilgjengelig som et internt dokument 

for NVE. Artikkelen tar for seg noe av det samme som denne masteroppgaven. Den har sett 

på om hvor godt snømengden i fjellet kan predikere den kommende vårflommen for 76 felt. 

Artikkelen har satt grensen for minimum antall år med tilgjengelige data for hvert felt til 50 

år. De bruker lineær regresjon, og ser på snømengden 1. april mot observerte data. Det som 

har blitt evaluert er flomtopp, volum og i tillegg varighet. CRPSS er benyttet som et av 

evalueringskriteriene. Artikkelen har identifisert at snøen 1. april kan bli brukt som 

predikasjon på vårflommen i mange felt, spesielt i innlands og fjellområder.  Det er også 
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funnet at sammenhengen er størst for flomvolum og lengden på flommen og dårligst på 

flomtoppen. 

 

2.4 Transformasjoner 

Kalibrerte HBV-modeller simulerer som regel for lave flommer i forhold til observerte. 

Derfor kan det lages transformasjoner mellom de HBV simulerte dataene og de observerte 

dataene for å få mer «riktige» data. Transformasjonen av data sørger for at de simulerte 

dataene blir mer like de observerte dataene. For å tilpasse dataene best mulig er det flere ulike 

transformasjoner å benytte seg av. Transformasjonen beregner den verdien som gjør at den 

simulerte og den observerte verdien har den samme sannsynligheten for å inntreffe. 

Det finnes mange statistiske fordelinger som brukes i flomfrekvensanalyse. For flere av disse 

er det ingen teoretisk bakgrunn som forsvarer at de benyttes i forhold til andre utenom om at 

de er fleksible og gir god tilpassing til det utvalget av flomhendelser en har. I Coles (2001) 

blir det beskrevet hvordan et utvalg av maksimumsverdier fra blokker med lik størrelse går 

mot en Generalized Extreme Value fordeling, (GEV-fordeling) og hvordan 

maksimumsverdier over en høy terskelverdi gå mot en Generalized Pareto fordeling (GP-

fordeling). 

En av de store forskjellene mellom de ulike fordelingene er hvor mange parametere som skal 

estimeres på grunnlag av observasjonene. Det vanligste er to eller tre parametere, men det 

finnes fordelinger med både 4 og 5 parametere.  

Castellarin et al. (2012) har gjort en studie på hvilken fordeling som passer best for årlige 

maksimumsserier for flomhendelser i forskjellige land i Europa. Studien har studert 

maksimumserier for 17 land i Europa og sett på hvilken fordeling som i gjennomsnitt passer 

best for disse maksimumseriene for flomhendelser og kommet frem til at det er GEV-

fordelingen. Noen land i Europa eller i regioner i land er det valgt å bruke standardfordelinger 

eller sterke anbefalinger om å bruke standardfordelinger. De 17 landene som er undersøkt i 

studien har forskjellige praksiser for hvilke fordelinger og hvor mange forskjellige fordelinger 

som blir benyttet.  

På steder der det er stor variabilitet i flomforholdene blir ofte en rekke ulike fordelinger 

sammenliknet, men det er ofte de samme fordelingene som gir den beste tilpasningen til 



 

 

11 

 

observasjonene. I Norge er det Gumbel med to parametere eller GEV med tre parametere som 

oftest gir den beste tilpasningen til observasjonene. Det er viktig å ikke bare tenke på hvilken 

fordeling som passer best til dataene. Har fordelingen et stort antall parametere kan en få en 

veldig god tilpassing til de dataene en har, men om dataene endres kan dette føre til at 

tilpasningen blir dårlig. Særlig med tanke på hendelser som avviker veldig fra de 

opprinnelige, «outliers». Fordelinger med mer enn tre parametere brukes i praksis bare ved 

regionale analyser, hvor datamaterialet er stort. I Norge anbefales det at fordelinger med tre 

parametere bare brukes om det finnes mer enn 50 år med data. Det anbefales å bruke to 

parameter fordeling om antall år med data er 30-50 år. Finnes det bare 10-30 år med data 

anbefales det at det i tillegg blir gjort flomfrekvensanalyser for stasjoner i nærheten med 

lengre serier. Finnes det mindre enn 10 år med data eller for umålte felt kan regional 

flomfrekvensanalyse brukes (Hisdal et al., 2013). 

Gumbel- og GEV-fordelingen er begge fordelinger som blir klassifiserte som ekstremverdi 

funksjoner. Begge funksjonene prøver å modellere ekstreme hendelser, og fordelingene er 

mye brukt innenfor hydrologien (Mathwave, udatert). 

 Gumbelfordeling har to former, avhengig av om det er de største ekstreme hendelsene eller 

de minste ekstreme hendelsene som undersøkes. Består datasettet av maksimal vannstand i en 

elv for de siste ti årene kan Gumbelfordelingen brukes til å representere fordelingen til 

maksimal vannstand i de kommende årene. Gumbelfordelingen har sannsynlighetstettheten: 

 

                                                  𝑓(𝑥) =
1

𝜎
𝑒−

𝑥−µ

𝜎 𝑒−𝑒
−

𝑥−µ
𝜎                                                        [2] 

 

Hvor σ er skala parameter og μ er lokalitetsparameter (Weibull, 2011). 

GEV-fordeling er en fleksibel tre parameter fordeling som kombinerer de tre fordelingene 

Gumbel, Frechet og Weibull, den har sannsynlighetstettheten: 
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1

𝜎
 exp(-(1 + kz)-1/k) (1+kz)-1-1/k             k≠ 0         

    F(x) =         

1

𝜎 
exp (−𝑧 − exp(−𝑧))                       k≠ 0                                       [3]                                         

 

 

Hvor z=(x-μ)/σ) og k, σ, μ er parameterne for form, skala og lokalitet (Mathwave, udatert). 

 

Empirisk transformasjon baserer seg på erfaringer. I denne oppgaven er det laget en empirisk 

fordeling F for observasjonene og en empirisk fordeling F* for resultatene til modellen som 

funksjon av henholdsvis observerte vannføringer (qobs) og simulerte vannføringer (qsim). De 

to fordelingene har verdier mellom 0 og 1, mens qobs og qsim er vannføring(m3/s). Den 

empiriske fordelingen vil da ha verdier for F og F* der det er observerte eller modellerte 

verdier for q(vannføringen) og beregnes ved en plotteposisjon. Typisk eksempel på dette er:  

 

                                     𝐹(𝑞𝑜𝑏𝑠, 𝑖) =  
𝑖

𝑛+1
                                                                  [4] 

 

Der i er rangen til qobs når den er sortert fra minst til høyest verdi. Skal en finne F for en ny 

verdi av qobs interpolerer en mellom to verdier, tilsvarende gjelder for F*. For å gjøre de 

empiriske fordelingene kontinuerlige bruker en lineær interpolasjon. 

 

2.5 Evalueringskriterier 

For å kunne si noe om hvor bra varslene for flom er blir det benyttet ulike 

evalueringskriterier. Dette delkapittelet vil ta for seg de vanligste evalueringskriteriene for 

varsler, med hovedvekt på de som er benyttet i denne oppgaven.  
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2.5.1 Brier score (BS) 

Er den mest brukte måten til å evaluere nøyaktigheten til sannsynlighetsprognoser.  

Den mest brukte formelen for Brier score (BS) er: 

                                      𝐵𝑆 =  
1

𝑁 
∑ (𝑝𝑖 − 𝑜𝑖)²𝑁

𝑖=1                                                               [5] 

(WWRP/WGNE, 2015) 

N er antall objekter, pi er sannsynligheten for prognosen, oi er utfallet av hendelsen som er 

blitt prognosert, enten 0 eller 1 avhengig av om prognosen skjedde eller ikke.  

Brier scoren måler nøyaktigheten på varselet, fra 0 til 1, 0 er et perfekt varsel mens 1 er det 

dårligste. Brier scoren er sensitiv for frekvensen på klimatologien for hendelsen. Er hendelsen 

sjelden er det lettere å få en god score på briertesten sammenliknet om hendelsen er mer 

vanlig (WWRP/WGNE, 2015). Brier score er evaluering under en gitt terskelverdi, for 

eksempel under middelflom.  

 

2.5.2 Brier skillscore (BSS) 

BSS bygger videre på Brier scoren og er gitt ved formelen: 

                                            𝐵𝑆𝑆 =
(𝐵𝑆−𝐵𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒  )

0−𝐵𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒
= 1 −

𝐵𝑆

𝐵𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒
                                     [6] 

 

(WWRP/WGNE, 2015) 

der BS er Brierscore og BSreferanse er Brierscoren til den refererende prognosen. 

BSS sier noe om hvor gode ferdigheter varselet du har laget er i forhold til et referansevarsel 

som for eksempel klimatologi, i forhold til å klare å varsle om en hendelse skjedde eller ikke. 

BSS er ustabilt på små datasett, desto sjeldnere en hendelse er desto flere prognoser trengs 

det. BSS strekker seg fra minus uendelig til 1, der 0 betyr ingen forbedring i forhold til 

klimatologien og 1 er perfekt score (WWRP/WGNE, 2015). BSS gir et resultat på hvor bra et 

varsel er i forhold til gitte terskler i datasettet. I flomvarsling kan tersklene være om 

vannføringen er over eller under en gitt flomstørrelse.  
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2.5.3 Rank probability score (RPS) 

Rank probaility score er det samme som Brier score, men måler nøyaktigheten for 

sannsynligheten når det er mer enn to kategorier/terskler. Rank probability score er 

gjennomsnittet av Brier score over hele variabelen (WWRP/WGNE, 2015). RPS er et 

kvadratisk mål som kombinerer den kumulative tetthetsfunksjonen (CDF) for et probabilistisk 

varsel med den kumulative tetthetsfunksjonen (CDF) til de korresponderende observasjonene 

for ett gitt nummer av diskret sannsynlighets kategorier (Weigel et al., 2006). 

 

2.5.4 Rank probability skill score (RPSS) 

 

                                     RPSS =
𝑅𝑃𝑆−𝑅𝑃𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

0−𝑅𝑃𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
= 1 −  

𝑅𝑃𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑅𝑃𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
                                [7] 

 

RPS̅̅ ̅̅ ̅ = gjennomsnittet av alle rank probaility scorene 

𝑅𝑃𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑠𝑛𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  = gjennomsnittet av alle rank probaility scorene for referanse varselet 

RPSS gir svaret på hva den relative forbedringen for sannsynlighetsprognosen er i forhold til 

klimatologien i å predikere i hvilken kategori observasjonen havner i. RPSS måler 

forbedringen på multikategori varselet i forhold til referansevarselet, som ofte er klimatologi. 

RPSS er et ustabilt mål for små datasett. 0 indikerer ingen forbedring i forhold til 

referansevarselet, 1 er perfekt score (WWRP/WGNE, 2015). RPSS er ett fordelaktig 

skillscore som tar i betraktning både form og den generelle tendensen til varselets probability 

density function (PDF). RPSS er sensitiv for distanse, som betyr at varselet blir straffet mer 

desto mer CDF-en skiller seg fra det aktuelle utfallet (Weigel et al., 2006). 

 

2.5.5 Continuous rank probability score (CRPS)  

Enkelt forklart er CRPS et mål på forskjellen mellom varselets fordeling og observasjonene. 
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CRPS er relatert til rank probability score (RPS), men sammenligner hele fordelinger mot 

observasjoner, der begge er representert som kumulative fordelings funksjoner (CDF). CRPS 

er den kontinuerlige versjonen av RPS. Formelen for CRPS er gitt ved:  

 

               𝐶𝑅𝑃𝑆(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡) =  
1

𝑛𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠
∑ ∫ (𝐹𝑖

𝑓𝑥=−∞

𝑥=−∞

𝑛𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠
1=1 (𝑥) − 𝐹𝑖

𝑜(𝑥))²𝑑𝑥                         [8] 

 

Hvor: 𝐹𝑖
𝑓(𝑥), er varselets sannsynlighets CDF for den i-te hendelsen  

𝐹𝑖
𝑜(𝑥), er observasjonen utrykt som CDF 

 

 

Figur 1: Eksempelskisse av PDF og CDF for varsel og observasjon (Wilson, udatert). 

Om observasjonen er en spesifikk verdi som vist på det venstre bildet over, da er den 

korresponderende CDF-en en enkel trinn funksjon med steg fra 0 til 1 på den observerte 

verdien av variabelen. Bildet til høyre viser skjematisk hvordan man beregner CRPS, som er 

det totale arealet mellom CDF av varselet og CDF av observasjonene. Utregningen av CRPS 

vil resultere i en verdi med enhet som varselet (WWRP/WGNE, 2015). 

CRPS blir ofte beregnet direkte siden observasjonene og varselets funksjoner er gitt i diskrete 

intervaller. Fordelen med CRPS er at den er det samme som mean absolute error (MAE) om 

varselet er deterministisk. (WWRP/WGNE, 2015). 
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2.5.6 Continuous rank probability skill score (CRPSS) 

CRPSS er basert på CRPS og gir et tall på hvor god forbedring varselet har i forhold til ett 

referanse varsel som ofte er klimatologi. CRPSS er skillscoren til CRPS, sammenlikner CRPS 

for varselet opp mot CRPS for en referanseverdi, ofte klimatologi. Formelen for CRPSS er 

gitt ved: 

                                              𝐶𝑅𝑃𝑆𝑆 =
 𝐶𝑅𝑃𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝐶𝑅𝑃𝑆𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝐶𝑅𝑃𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
                                         [9] 

(WWRP/WGNE, 2015). 

 

2.5.7 ROC 

ROC diagrammet blir i denne oppgaven brukt for å si noe om hvor bra varslene for flom er i 

forhold til observerte flommer. For å lage et ROC-diagram setter en først opp en 2x2-tabell 

der en sammenlikner observerte flommer mot varslene. Det klassifiseres om varslene treffer 

med de observerte flommene. 

 

  
OBSERVERT 

  
Ja  Nei 

V
A

R
SE

L Ja 

a) TREFF, True Positiv 

(TP) 

b) Falsk alarm, False Positiv 

(FP) 

Nei 

c) BOM, False Negative 

(FN) d) True Negative (TN) 

Tabell 1: 2X2- matrise for observerte flommer mot varslene. 

 

 

a) True Positiv, dette resultatet betyr at det observert flom og flommen ble varslet. 

Observasjon og varsel stemmer. 

b) False Positive, dette resultatet betyr at det ikke er observert flom, men en har varslet at det 

skulle bli flom. 
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c) False Negative, bom. Dette resultatet betyr at det er observert flom, men en har ikke varslet 

at det kommer flom. 

d) True Negative, dette resultatet betyr at det ikke er observert flom og i tillegg har en varslet 

at det ikke kommer flom. Observasjon og varsel stemmer 

Disse resultatene kan kombineres for å finne: 

Sensitivitet eller TPR (True Positive Rate), som er sannsynligheten for at varselet er riktig 

(positivt) når det er observert flom. Gitt ved formelen: 

 

                                               𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
                                              [10] 

 

Spesifisitet eller TNR (True Negative Rate), som er sannsynligheten for at varselet er feil 

(negativt) når det ikke er observert flom. Gitt ved formelen: 

 

                                             𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑇𝑁𝑅 =
𝑇𝑁

𝐹𝑃+𝑇𝑁
                                               [11] 

 

Kan også definere FPR (False Positive Rate) og FNR (False Negative Rate) som er gitt ved 

formlene: 

 

                                        𝐹𝑃𝑅 =
𝐹𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑁
                                                                      [12] 

 

                                              𝐹𝑁𝑅 =
𝐹𝑁

𝐹𝑁+𝑇𝑃
                                                                      [13] 
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Figur 2: ROC-Areal plott med de ulike gradene av hvor strengt ett varsel er (Vranova et al., 2009). 

 

Ut i fra denne inndelingen og tabellen kan det lages plott som kalles ROC-diagram. Dette 

plottet sier noe om hvor sensitivt varslene må være for å treffe riktig i forhold til de observerte 

hendelsene. Plottet sammenlikner sensitivitet på y-aksen mot false positive rate på x-aksen. 

Begge aksene går fra 0 til 1. Dette plottet blir delt inn i sannsynlighetsterskler, der hver 

sannsynlighetsterskel sier noe om hvor strengt varselet må være for å ikke bomme. Som figur 

2 viser, er det nede i venstre hjørne strenge sannsynlighetsterskler for å varsle flom. Dette 

betyr at det trengs en større andel beviser for å kunne predikere flom. Dette betyr at varselet 

unngår å bomme, men mister også flere hendelser av flom. Oppe i det høyre hjørnet (lenient) 

er sannsynlighetstersklene ikke så strenge. Det trengs mindre beviser for å varsle flom enn 

nede i det venstre hjørnet av plottet. Dette betyr at varslene bommer oftere og at det meldes 

flom når det ikke er observert flom, men stort sett alle observerte flommer blir varslet. Det 

optimale er å få flest mulig punkter til å ligge oppe i vestre hjørne. Et 100 % riktig varsel vil 

være oppe i venstre hjørne, da er sensitivitet og spesifisitet maksimalisert. Den stiplete linjen 

som går vertikalt over plottet er der hvor grensen går for når et varsel er bedre enn å kaste 

mynt å krone for å si noe om når det kommer en flom. Det blir også beregnet ROC-areal som 

er arealet av feltet under kurven som blir laget. Den stiplete linjen er der hvor arealet er 0,5. 

Ut i fra arealet under ROC-kurven er det mulig å si noe om hvor bra varselet er. En grov 

inndeling av hvor bra et varsel er:  
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AREAL UNDER KURVEN HVOR BRA ER VARSELET 

0.5-0.6 FAIL 

0.6-0.7 POOR 

0.7-0.8 FAIR 

0.8-0.9 GOOD 

0.9-1 EXCELLENT 

Tabell 2: Hvor bra er et ROC-areal (Vranova et al., 2009). 

 

Som tabell 2 viser bør arealet under kurven være på minst 0.7 før et varsel blir betegnet som 

bra (Vranova et al., 2009). 

 

2.5.8 CSI - Critical Success Index 

CSI er forholdet mellom suksessfulle varsler og det totale antall varsler som er gitt eller 

trengtes. For å beregne CSI brukes den samme 2x2 matrisen som for ROC-analysen. 

Ut fra den samme matrisen, tabell 1, beregnes CSI: 

 

                                                     𝐶𝑆𝐼 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁+𝐹𝑃
                                                    [14] 

(Schaefer, 1990). 

 

CSI Svarer på spørsmålet: Hvor godt korresponderer de varslede «ja» hendelsene med de 

observerte «ja» hendelsene? En CSI verdi på 1 indikerer at varselet er perfekt, og 0 indikerer 

at varselet ikke har noen verdi. CSI måler andel av observerte og/eller varslede hendelser som 

er korrekt predikert. Indeksen kan også bli sett på som nøyaktighet når de true negatives (TN) 

er blitt fjernet fra betraktningen. En kan si at CSI bare tar hensyn til varsler som er viktige, 

med den antagelsen om at de true negative hendelsene ikke er viktige. CSI er sensitiv for treff, 

da den straffer både bom og falske alarmer. Den klarer heller ikke å skille kildene som fører 

til at varslene blir feil. CSI er avhengig av klimatologiske frekvens på hendelsene. Det blir 

dårligere score på sjeldne hendelser, siden noen treff kan forekomme på grunn av 

tilfeldigheter (WWRP/WGNE, 2015). 
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2.5.9 Nash-Sutcliffe koeffisient 

Nash-Sutcliffe beregner hvor bra modellen klarer å simulere en verdi på i forhold til en 

observert verdi, på samme måte som determinantkoeffisienten R2. R2 uttrykker hvor stor 

andel av variansen som er fellesvarians for de to variablene. Nash-Sutcliffe metoden blir mye 

brukt innenfor hydrologien. 

 

                             𝑁𝑎𝑠ℎ − 𝑆𝑢𝑡𝑐𝑙𝑖𝑓𝑓𝑒 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡 = 1 −
𝑠𝑢𝑚(𝑄𝑜𝑏𝑠−𝑄𝑠𝑖𝑚)2

𝑠𝑢𝑚(𝑄𝑜𝑏𝑠−𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛)2              [15] 

 

                  

Nash-Sutcliffe verdier på 1 indikerer perfekt match mellom observerte og predikerte data. 0 

eller mindre enn 0 indikerer at modellen ikke klarer å predikere bedre enn å bruke 

gjennomsnittet av dataene som grunnlag (Burkey, 2007). Dette er tilfelle når 

residualvariansen, telleren, er større enn variasjonen, nevneren. 

 

2.5.10 Root mean square error 

Root mean square error er et mål for den gjennomsnittlige feilen til varselet. Den beregnes ut 

fra: 

                                              RMSE = √
1

𝑁
∑ (𝐹𝑖−

𝑁
𝑖=1 𝑂𝑖)²                                                     [16] 

 

Der N er antall, F er varslene og O er observasjonene (WWRP/WGNE, 2015). Root mean 

square error er standardavviket til residualene (predikasjonsfeilene). Residual er et mål på 

hvor langt fra regresjonslinjen datapunkt er. Root mean square error er et mål på hvor spredt 

disse residualene er. Det forteller hvor konsentrert dataene er rundt den linjen som best 

forklarer datapunktene.  

 

2.5.11 Korrelasjon 

Korrelasjonen er et av evalueringskriteriene som er mye brukt for å se på om varslene har 

noen verdi for oss. Korrelasjon er å sammenlikne to variabler og se på hvor bra de 
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sammsvarer med hverandre. Korrelasjonen indikerer både styrken mellom de to variablene og 

retningen. Korrelasjonen måler kun lineære forhold og er ikke så resistens, slik at uteliggere 

kan påvirke resultatet. Er korrelasjonen positiv betyr det at når den ene variabelen stiger så 

gjør den andre det også. Er korrelasjonen negativ betyr det at når den ene variablen stiger så 

synker den andre. Korrelasjonen er gitt ved: 

                                                  𝑟 =  
1

𝑛−1
∑(

𝑥𝑖−�̅�

𝑠𝑥
) (

𝑦𝑖−�̅�

𝑠𝑦
)                                                        [17] 

x og y er de to variablene, sx og sy er de to variablene sine standardavvik. 

Korrelasjonen  kan deles inn i hvor bra den er etter følgende inndeling: 

Perfekt korrelasjon: ±1 er perfekt sammenheng mellom variablene, når den ene av variablene 

synker eller stiger gjør den andre variabelen tilsvarende. 

Høy korrelasjon: Når koeffesienten ligger mellom ± 0.5 og ± 1 betyr det at det er en sterk 

korrelasjon mellom variablene. 

Moderat korrelasjon: Er verdien mellom ± 0.30 og ± 0.49 betyr det at det er medium 

korrelasjon. 

Lav korrelasjon: Er koeffesienten under + 0.29 er korrelasjonen liten. 

Ingen korrelasjon: Verdien 0 betyr det at det ikke er noen sammenheng mellom de to 

variablene (StatisticsSolution, udatert). 

I denne oppgaven er det pearson korrelasjon som er brukt. Denne metoden blir ofte sett på 

som den beste metoden for å finne korrelasjonen mellom to funksjoner siden den baserer seg 

på  kovarians. 

                                                          𝐶𝑂𝑅𝑅 =
 𝐶𝑜𝑣[𝑋,𝑌]

√𝑉𝑎𝑟[𝑋]𝑉𝑎𝑟[𝑌]
                                                  [18] 

Der Cov er kovarians som er et mål på den underliggende avhengigheten mellom de to 

stokastiske variablene X og Y. 

                                                         𝐶𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] = 𝐸[(𝑋 − 𝐸[𝑋])(𝑌 − 𝐸[𝑌])]                      [19] 

Der E er forventningen, som er den idealiserte beskrivelsen av langtidsutfallet av 

gjennomsnittet.  

Variansen er et mål på den underliggende variasjonen i en variabel: 



 

 

22 

 

                                                      𝑉𝑎𝑟[𝑋] = 𝐸[(𝑋 − 𝐸[𝑋])²]                                         [20] 

Der E er forventningen, variansen blir dermed et mål på forventet kvadratavvik fra 

forventningen (Moore et al., 2009). 

 

Figur 3: Hvordan korrelasjonen måler retning og styrken til to variabler (Moore et al., 2009). 

 

Figur 3 viser ulike grader av korrelasjon mellom to variabler. Korrelasjonen kan være både 

positiv og negativ. En negativ korrelasjon kan også bety at det er sterke koblinger mellom de 

to variablene. Det betyr bare at når den ene variabelen øker i mengde så blir den andre 

variabelen tilsvarende mindre.  

 

2.5.12 Spredningsplott 

For å visualisere hvordan to variabler henger sammen er spredningsplott (scatterplott) mye 

brukt. Spredningsplott er et plott som viser hvor godt eller dårlig to variabler er knyttet til 

hverandre. Hvor den ene variabelen (respons) er en konsekvens av den andre 

(forklaringsvariabelen). Der hvert punkt på plottet svarer til en dataobservasjon, der x-aksen 

er den ene variablene og den andre variablene har verdien sin på y-aksen. Det er vanlig å 

bruke forklaringsvariabelen på den horisontale aksen og responsvariabelen på den vertikale 

aksen. Dermed blir hvert punkt på plottet en dataobservasjon der verdien til den ene 
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variabelen blir satt i sammenheng med verdien til den andre variabelen. Deretter kan en se på 

sammehengene mellom datapunktene om det er overordnete mønstre og klare avvik fra dette 

mønsteret. Mønstrene kan beskrives gjennom form, retning og styrke, hvor bra punktene 

følger en klar form. Outliers er viktige avvik fra mønsteret, dette er individuelle verdier som 

faller utenfor det overordnede mønsteret i plottet (Moore et al., 2009). Figur 4 viser hvor det 

er mest samsvar mellom verdiene og om det er på små eller høye vannføringer. 

Spredningsplottet er en effektiv måte å se hvordan de simulerte og observerte parene henger 

sammen i forhold til hverandre. Figur 4 viser at de simulerte verdiene for det maksimale 

scenarioet blir overestimert i forhold til de observerte verdiene.  

 

Figur 4: Spredningsplott for observerte og simulerte flomtopper, med korrelasjonen gitt i den høyre boksen. 

 

2.5.13 Boksplott 

For å sammenlikne dataene fra ulike undergrupper er det brukt boksplott for å grafisk 

samenlikne data. Et boksplott viser likheter mellom lokalitet, spredning og skjevhet til 

dataene. Et boksplott kan deles inn i fire deler, der hver del utgjør 25 % av datasettet. De fire 

delene er fra minimum til nedre kvartil, fra nedre kvartil til median, fra median til øvre 

kvartile og fra øvre kvartile til maksimum.  
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Figur 5: Forklaring på boksplott. 

 

Selve boksen fra øvre til nedre kvartil utgjør de miderste 50 % av dataene. Medianen er 

markert med en strek som deler boksen.  

De vertikale stiplede linjene går fra boksen og opp eller ned til øvre og nedre grense. Disse 

linjene er 1,5 ganger boksens lengde og avstanden bestemmes kun av boksens størrelse. Disse 

blir også kalt viskere. Enkeltverdier som er høyere eller lavere enn disse grensene kalles 

ekstremverdier (outliers) og blir markert som enkeltstående punkter. Minimumsverdien er den 

laveste verdien i datasettet. Som en kan se av eksempelplottet i figur 5 er det ingen outliers 

over den øvre grensen så dermed blir dette punktet maksimum for dette plottet (Grunnvann i 

norge, 2009). 

2.5.14 Pålitelighetstsdiagram 

      

Figur 6: Pålitelighetsdiagram (WWRP/WGNE, 2015). 
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Pålitelighetsdiagram plotter den observerte frekvensen mot varselets sannsynlighet, hvor 

varselets sannsynligheter er delt inn i passende store deler (for eksempel 0-5 %, 5-15 % osv) 

hvor mange data som havner i hver inndeling er ofte inkludert i ett histogram. Et 

pålitelighetsplott sier noe om hvor godt de predikerte sannsynlighetene for en hendelse 

korresponderer til den observerte frekvensen. Påliteligheten blir indikert ved hvor nær den 

plottede kurven er til diagonalen. Ligger kurven under linjen betyr det at det blir overestimert 

og at sannsynligheten er for stor. Punkter over linjen betyr at sannsynligheten er for lav. 

Flatere kurve betyr at oppløsningen er mindre. Punkter mellom no-skill linjen og diagonalen 

bidrar positivt til brier skill scoren. Frekvensen til varselet i hver sannsynlighetsklasse, som 

vist i histogram, viser skarpheten til varselet (WWRP/WGNE, 2015). 

 

2.5.15 Rank histogram  

Rank histogram brukes for å vise hvor pålitelig ensemblevarslene (de simulerte verdiene) er 

når en sammenlikner de mot de observerte verdiene. Rankhistogrammet er et mål på biasen i 

modellen. Øverst i venstre hjørne på figur 6 ser en et rank histogram. Dette inngår i 

pålitelighetssplottet som en forklarende del av dette. Er varslene pålitlige vil de forskjellige 

stolpene i histogrammet være tilnærmet like høye. Er ikke modellen pålitelig vil de ulike 

stolpene i histogrammet variere i høyde. Dette plottet inngår ofte som en del i et 

pålitelighetsplott for å vise skarpheten/pålitligheten (Statistic how to, udatert).  

 

2.6 Signifikanstester av de ulike evalueringskriteriene 

Formålet med å teste signifikans er å vurdere resultatene beregnet fra dataene i forhold til krav 

man setter for populasjonsparametrene. Signifikanttesten sammenligner observerte data med 

en hypotese som vi vil teste. Resultatet av testen er uttrykt som en sannsynlighet for hvor god 

overenstemmelse det er mellom dataene og hypotesen. For å gjøre en signifikanstest må først 

H0, nullhypotesen, bestemmes. Testen er å vurdere styrken av bevisene mot nullhypotesen. 

Vanligvis er nullhypotesen formulert som ingen effekt eller ingen forandring. Denne 

nullhypotesen testes opp mot den alternative hypotesen, Ha. Den alternative hypotesen er det 

vi håper eller tror er sant i forhold til H0. Det må også bestemmes om testen skal være ensidig 
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eller tosidig. Forskjellen er om parameteren det blir testet for skal være forskjellig fra 

nullhypotesen i en spesifikk retning eller i begge retninger.  

For å få så gode resultater og evalueringer som mulig er det på evalueringskriteriene lagt inn 

signifikanstester for å ekskludere de verdiene som ikke er signifikante. Til dette er det i denne 

oppgaven benyttet en student t-test. T- fordelingen eller student t-fordelingen som den ofte 

blir kallet ble oppdaget i 1908 av William S. Gosset. Tetthetskurven til fordelingen har 

samme form som en normalfordeling. Begge fordelingene er symmetriske rundt 0 og 

bjelleformede. Spredningen er litt større i t-fordelingen sammenlignet med normalfordelingen. 

T-fordelingen har mer sannsynlighet i halene enn normalfordelingen, og snittverdien er lavere 

og variansen høyere enn i normalfordelingen. T-fordelingen blir ofte brukt når datagrunnlaget 

er lite, tommelfingerregelen er n mindre 50. T-fordelingen benytter seg av frihetsgrader og en- 

eller tosidig konfidensintervall. Frihetsgrader er antall data -1 (Moore et al., 2009) 

 

Gitt at en har en simple random sample (SRS) fra et datasett med ukjent gjennomsnitt μ. For å 

teste hypotesen H0: μ = μ0, basert på SRS med størrelse n. blir den ensidige testen: 

                                                               𝑡 =
�̅�−𝜇0

𝑠

√𝑛

                                                            [21] 

 

Der s er standardavviket. Den p-verdien som hører til t verdien finner en ved hjelp av tabell 

for t-test. Der hver enkelt frihetsgrad og sannsynlighet har en t-verdi (Moore et al., 2009)  

T-scoren er forholdet mellom forskjellen til to grupper og forskjellen innbyrdes i gruppene. T-

scoren sier noe om hvor stor denne forskjellen er, høy t-score gir stor forskjell. En t verdi på 3 

betyr at gruppene er tre ganger mer forskjellige fra hverandre enn det er forskjell innbyrdes i 

hver gruppe. Er t-scoren høy betyr det at gruppene er ulike. er t-scoren lav betyr det at 

gruppene er like (Statistichowto2, udatert). 

 

T-tester kan deles inn i tre: 

Uavhengig t-test der gjennomsnittsverdien for to grupper blir sammenliknet. 

Paret t-test, som sammenlikner gjennomsnitt fra den samme gruppen til forskjellige tider. 



 

 

27 

 

t-test for en gruppe, der en tester gjennomsnittsverdien til en gruppe om mot en kjent 

gjennomsnittsverdi (Statistichowto2, udatert). 

For testen må det velges et signifikansnivå. Når nullhypotesen er riktig, gjør vi feil om vi 

forkaster den. Slike feil kalles for type 1 feil. Om vi forkaster nullhypotesen kan vi aldri være 

helt sikre på at det ikke gjør type 1 feil. Det som kan gjøres er å sette en grense for hvor ofte 

det på lang sikt aksepteres å gjøre slike feil. Denne grensen kalles for signifikansnivå, et 

vanlig signifikansnivå å bruke er 5 %.  Sannsynligheten, når en antar at H0 er sann, for at test 

statistikken tar en verdi som er likt eller mer ekstrem enn den verdien som faktisk er observert 

er P-verdien til testen. Desto mindre P-verdien er ut fra dataene desto sterkere er bevisene mot 

H0. P-verdien indikerer sannsynligheten for at det vi observerer har skjedd ved en tilfeldighet 

(Moore et al., 2009) 

 

2.7 HBV-modellen 

HBV modellen er en modell som er utviklet i Sverige av Sveriges meterologiska och 

hydrologiska institut. Første gang modellen ble laget var i 1972. Utvikleren av modellen er 

Sten Bergstrøm med kollegaer. Siden 1972 har modellen blitt utbedret mange ganger.  

HBV-modellen må kalibreres for hver elv den brukes i. Modellen bruker observerte nedbørs- 

og temperaturdata som innputt frem til starten av varselet. Når varselet starter, bruker 

modellen observerte historiske data for vårflomperioden. Outputt for HBV-modellen er 

mange vannføringskurver i vårflomperioden. Akkumulert vannføring fra starten av varselet er 

beregnet for hvert scenario. Resultatet blir uttrykt i fem persentiler, minimum, 25 %, median, 

75 % og maksimalt. For varselet for vårflom er det medianpersentilen som blir brukt (Foster 

et al., 2010). 

HBV-modellen simulerer daglige vannføringsdata ved hjelp av inputdata som nedbør, 

temperatur og potensiell fordamping.  

HBV-modellen har tre hovedkomponenter: snø, markvannsonen og avrenningsdelen. Ved 

hjelp av nedbør- og temperaturobservasjoner beregner modellen om nedbøren kommer som 

snø eller regn, ved hjelp av terskelverdi på temperatur. Denne terskeltemperaturen varierer fra 

felt til felt. Modellen holder regnskap med akkumulasjon av snø og smelting i fem til ti 

høydenivå i feltet som det blir beregnet vannføring for. Innenfor hvert høydenivå regner 
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modellen med en arealfordeling av snøen. Smelting av snø beregnes ut fra en enkel 

graddagsformel ut fra døgnmiddeltemperatur eller max- og min-temperatur. Under smelting 

blir smeltevann holdt tilbake i snøen før avrenningen starter. Vannet som holdes tilbake 

tilsvarer 8-10 % av snømagasinet. For hver høydesone beregner modellen snømagasin, 

snøfordeling, snødekket areal, modningsgrad av snøen og avsmelting.  

Modellen simulerer markvannsonen der regn på snøfritt areal og smeltevann blir delvis holdt 

tilbake. Er markvannsonen tørr blir det meste av vannet holdt tilbake, er den derimot mettet 

med vann fra før renner alt vann videre uten å bli oppholdt i markvannsonen. Fordamping er 

med på å fjerne vann fra markvannsonen, dette varierer med årstid og hvor mye vann som 

befinner seg i sonen.  

Det vannet som er bundet i snømagasin eller i markvannsonen er i bevegelse i feltet. Før det 

opptrer som tilsig blir det forsinket av grunnvannsmagasin, bekker, elveløp og innsjøer. 

Denne forsinkelsen beskriver HBV-modellen som strømning mellom sammenkoblete kar eller 

magasin. Hvor lenge vannet holdes tilbake i disse karene varierer veldig fra noen dager til 

flere måneder i det karet som tilsvarer grunnvann.  

I tillegg til nedbør og temperatur som input har HBV-modellen flere parametere som varierer 

fra felt til felt og må optimaliseres for hvert felt. Noen av disse feltparameterne kan man finne 

ut fra hypsografisk kurve, feltareal og sjøprosent. Andre av parametere kjenner man bare ett 

variasjonsområde for, disse parameterne må man fastsette ved modellkalibrering. Denne 

kalibreringen blir gjort ved å variere parameterne til det er best mulig samsvar mellom 

observert og simulert tilsig eller avløp, når modellen blir matet med sammenhørende 

historiske nedbør- og temperaturserier (NVE, 2015). 
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3.0 Studieområdet og data 

Dette kapitelet vil kort gjennomgå klimaet i Norge, inndeling av flommer, scenariokjøringer 

og hvilke kriterier som ligger til grunn for utvelgelse av feltene til evalueringen. 

 

3.1 Klima i Norge 

Norge blir betraktet som et kaldt og nedbørrikt land i nord. Norge ligger på samme 

breddegrad som Alaska, Grønland og Sibir, men har et mye mer gunstig klima enn disse 

stedene på grunn av at Norge befinner seg i vestavindsbeltet på østsiden av et stort havområde 

med stabil og varm havstrøm utenfor kysten.  

Norge strekker seg over 13 breddegrader, noe som fører til at klimaet i Norge har store 

variasjoner fra sør til nord. Mottatt solenergi gjennom året er også kilde til disse store 

variasjonene i klimaet. Dette fenomenet er størst i Nord-Norge med midnattssol om 

sommeren og mørketid om vinteren. Norge er et land med mye terreng, daler og fjell. Dette er 

med på å gi store lokale forskjeller på klimaet over korte avstander. 

Disse faktorene er med å gi store forskjeller på lufttemperaturen i Norge. Fra sør og oppover 

langs kysten på vestsiden av Norge finner vi de høyeste temperaturene. Årsnormalen på 

Karmøy er 7,7°C. I motsetning til i Sihccajavri som er det kaldeste området i lavereliggende 

strøk, her er årstemperaturen -3,1°C. Siden vi har mye høye fjell i indre deler av landet er det 

store områder som har årstemperatur lavere enn -4 °C. Temperaturfordelingen om vinteren er 

at det langs kysten fra Lista i Vest-Agder til Lofoten har månedsnormal over 0°C, men det er 

ikke veldig langt inn i landet før det blir minusgrader. Det andre hovedtrekket om vinteren er 

at det er lave temperaturer i lavere innlandsstrøk. De laveste temperaturene finner vi i indre 

Finnmark og i lavlandet nordøst på Østlandet.  

I Norge kan nedbøren grovt deles inn i tre: frontnedbør, orografisk nedbør og bygenedbør. 

Frontnedbør dannes i lavtrykkene som utvikles langs polarfronten, skillet mellom kald 

polarluft fra nord og varmere fuktig luft fra sør. I fronten blir den varmere luften presset opp 

og blir avkjølt. Dette fører til at luften ikke kan holde på så mye fuktighet lengre, og dermed 

får vi nedbør i form av is eller vann. Polarfronten har med seg fuktige luftmasser inn over 

Norge fra sørvest og vest gjennom hele året, men mest om høsten og vinteren. 
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Orografisk nedbør er at luftmasser med nedbør kommer innover kysten av Norge og møter 

fjellene innenfor kysten. Her blir luftmassene tvunget opp av fjellene/terrenget. Dermed 

avkjøles luften og fuktigheten kommer som nedbør. På andre siden av hindringen blir det 

mindre nedbør siden her ligger områdene i le fra fjellene.  

Bygenedbør dannes lokalt ved at luft blir ustabil og får vertikale luftstrømmer. Dette medfører 

at luften blir avkjølt og det formes nedbør.  

Disse forskjellene i nedbør fører til at det blir store forskjeller på hvor mye nedbør som faller 

over de ulike delene av landet. Områdene hvor det faller mest nedbør finner vi et stykke 

innenfor kysten av Vestlandet, hvor det er orografisk nedbør som dominerer. I dette området 

er det mest nedbør på høsten og vinteren og minst om våren. Bygenedbør dominerer i indre 

strøk på Østlandet og Finnmark og i andre områder som ligger i regnskyggen bak fjellene. I 

disse områdene er det mest nedbør om sommeren (MET2, udatert). 

 

3.2 Flomsesong 

Klimaforholdene er med på å bestemme hvordan vannføringen blir i vassdragene i et område.   

I Norge har vi to dominerende flomhendelser det er vårflom, som er dominert av snøsmelting 

i kombinasjon med regn og høstflommer, hvor regn er den utløsende faktoren for flom. 

Stenius et al. gjorde i 2014 en studie for NVE for å kartlegge flomregimene i Norge. 

Flomregimer kan beskrives på to måter. Den ene måte å dele inn regimene på er når på året de 

største flommene kommer. Den andre måten å dele inn flomregimer på er å se på hva som er 

den utløsende faktoren for flommen, klassifisere etter flomgenererende prosess, som regn og 

snøsmelting. 

I NVE studien er flomsesong den perioden av året hvor de største flommene vanligvis 

inntreffer og flomskapende egenskaper er hva som vanligvis er den utløsende kraften på 

flommen, regn eller snøsmelting eller en kombinasjon av dette (Stenius et al., 2014). I studien 

er de største flommene først inndelt i måneden den inntreffer så i årstiden etter følgende 

inndeling:  

 

Tabell 3: NVE sin inndeling av når de største flommene inntreffer (Stenius et al., 2014). 

Årstid Vår Sommer Høst Vinter

Måned April-Juni Juli-August September-November Desember-Mars
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De flomskapende egenskapene (utløsende faktorer) er inndelt i fire sesonger/egenskaper. 

• Vår/snøsmelting: De største flommene inntreffer i vårmånedene og er forårsaket av 

snøsmelting, eller en kombinasjon av snøsmelting og regn. 

• Høst/regn: De største flommene inntreffer i høstmånedene og er forårsaket av regn. I 

Nord-Norge og på høyfjellet kan høstflommene være en kombinasjon av smelting og 

regn. Regnflommer har et spissere forløp en rene smelteflommer.  

• År/kombinasjon: Det er felter som kan ha flommer gjennom hele året uten noe fast 

mønster i når det kommer flom, og den utløsende faktoren kan være både smelting, 

regn eller en kombinasjon av disse. 

• Bre: Feltet har mer enn 5 % bre. I disse feltene opptrer de største flommene som regel 

på sommeren eller tidlig på høsten når det er mye smelting fra snø/is i feltet og ofte i 

kombinasjon med mye regn. Felt som ligger høyt over havet og har mye snø i feltet 

utover sommeren kan ha lignende flomegenskaper som brefelt. 

Det er ofte en kombinasjon av regn og snøsmelting som er hovedårsaken til vinterflommer, 

men regn alene kan også være hovedårsaken.  

NVE delte de 148 feltene sine opp i hva som var den avgjørende prosessen for flommen i 

feltet, regn, snøsmelting eller en kombinasjon. En fjerde kategori er de feltene som har mer 

enn 5 % andel isbre i feltet.  

For å bli kategorisert som et felt med regnflom må 2/3 av vannføringen komme fra regn. For 

smelteflom må 2/3 av vannføringen komme fra snøsmelting. Et felt blir kategorisert med 

kombinasjonsflom når verken regn eller snøsmelting står for 2/3 av vannføringen. Etter å ha 

delt feltene inn i type flom ble de videre delt inn i regimer. For å bli kategorisert som et felt 

med regnflomregime må mer enn 2/3 av årene ha den største flommen kategorisert som en 

regnflom. Det samme gjelder for smelteflomregime, 2/3 av årene må ha største årlige flom 

kategorisert som smelteflom. Når det ikke ble funnet et tydelig regime ble feltet kategorisert 

som et felt med årsflomregime/kombinasjonsflom. Dette er felt der flommen kan inntreffe 

gjennom hele året og ha både regn- og smelteflommer. Brefeltregime er de feltene som har 

mer enn 5 % av arealet dekket av isbre (Stenius et al., 2014). 
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Figur 7: Til venstre, regimekartet som er laget i denne oppgaven og til høyre er kartet som er laget i NVE 

rapporten. (for kartet til høyre er grønn= smelting, rød=regn, gul=kombinasjon og lilla=bre) 

 

 

Mange studier viser at det i fremtiden sannsynligvis vil bli varmere klima, noe som vil 

påvirke temperatur og nedbør. Dette vil igjen ha innvirkning på vannføring og flomhendelser i 

vassdrag. «Klima i Norge 2100» er en rapport som er laget av Miljødirektoratet, hvor 

klimautviklingen frem mot år 2100 i Norge er undersøkt. Den siste oppdateringen av denne 

rapporten er gjort i 2015.  

Denne rapporten undersøker flere scenarioer inn i fremtiden, for å finne ut hva som skjer om 

utviklingen er konservativ eller den er på det maksimale av hva vi tror kan skje.  

Hovedfunnene i denne rapporten, med medianverdier for klimaendringene, er at 

årstemperaturen vil øke med 4,5°C (spenn på scenarioene fra 3,3 til 6,4°C). Årsnedbøren vil 

øke med ca 18 % (spenn på 7-23 %). Rapporten sier også at det vil bli hyppigere og kraftigere 

perioder med styrtregn. Det forventes at snøsesongen vil bli kortere i hele landet. Den største 

reduksjonen i snøsesong vil være i de lavereliggende områdene. Temperaturøkningen vil føre 

til at snøsesongen starter senere på høsten og smeltingen vil starte tidligere. Vinterperioden vil 

bli mye kortere. Den maksimale snømengden som vil bli lagret vil også bli mindre de fleste 

steder. I noen områder i høyfjellet vil derimot maksimal snømengde øke fordi her vil mye av 

den forventede nedbørsmengden komme som snø. 
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I år 2100 er det beregnet at størrelsen på regnflommer vil øke, mens smeltevannsflommer vil 

avta på sikt. Høyere temperaturer fører til at flomtidspunktet vil forskyve seg mot tidligere 

vårflom, faren for flommer sent på høsten og om vinteren vil øke. I de store vassdragene 

dominert av snøsmelteflom i innlandet er det forventet en reduksjon på vårflommen på opptil 

50 % i det mest ekstreme scenarioet. I vassdrag som er dominert av regnflom er det i det 

ekstreme scenarioet forventet en økning på flomstørrelsen på 60 % (NOU, 2009). 

 

3.3 Hydrologiske og meteorologiske data 

I denne oppgaven er det benyttet meteorologiske data fra meteorologisk institutt. Dette er 

griddede data for nedbørs- og temperaturobservasjoner fra SeNorge versjon 1.0. 

Vannføringsdataene er hentet fra NVE sin hydraII database. I denne databasen er det lagret 

hydrologiske og meteorologiske data knyttet til vann og vannføring. Fra denne databasen er 

det tatt ut verdier for flomtopper og volum for å sammenligne de mot sesongvarslene.  

 

3.4 Feltegenskaper og kartdata 

Egenskapene til feltene, som høyde over havet, andel innsjø, andel fjell og ulike andre 

egenskaper er blitt benyttet i evalueringen for å se på likheter og ulikheter for gode og dårlige 

resultater for feltene. Det blir også laget kart, hvor det blir benyttet feltenes utbredelse og 

beliggenhet for å kunne plotte de. Til dette formålet er det benyttet data fra NVE sine 

databaser. Disse GIS-dataene inneholder grensene til feltene, lokaliteten (både polygon og 

punkt) og feltegenskapene. Disse dataene er tilgjengelige fra http://nedlasting.nve.no/gis/ 

 

3.5 Scenariokjøringer 

For hvert felt er det tilgjengelig observerte data for temperatur, nedbør, feltegenskaper og 

vannføring for perioden 1962-2015. Det varierer hvor mange år med data som er tilgjengelige 

for hvert felt, maksimalt 54 år med data. Ensemblevarslene som er benyttet i denne oppgaven 

for evaluering er det NVE som har generert ved hjelp av HBV-modellen og gjort tilgjengelige 

for oppgaven. 

http://nedlasting.nve.no/gis/
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3.6 Andre verdier brukt i evalueringen 

For å evaluere vårflommen og sammenhengen mellom den og klimaet er det laget to kriterier 

som det er blitt evaluert opp mot. Dette er andelen regn av total nedbør i de 6 månedene 

november-april. Denne verdien har fått navnet WRRatio og andel dager med negativ 

temperatur i samme periode er gitt navnet WSZ. Dataene for å beregne disse verdiene for 

temperatur, nedbør og regn er hentet fra NVE sin database. De samme dataene er brukt for å 

beregne potensiell akkumulert snø for hvert felt gjennom vinteren.  

For å utføre regresjonsanalyse og se på resultatene for om det er noe sammenheng mellom 

snømengden i fjellet ved gitte datoer og den påfølgende vårflommen er det også beregnet 

vann innholdet i snøen (SWE) den første i hver måned for hvert felt. Dette er beregnet ut fra 

temperatur- og nedbørsdataene som er hentet ut fra de meteorologiske dataene fra SeNorge.  

 

3.7 Kriterier for utvelgelse av hvilke felter som får bli med 

i evalueringen 

De 145 feltene som NVE bruker i sine flomvarsler har ulike lengder på datasettene 

tilgjengelig. Dataene som er tilgjengelige er fra 1. januar 1962 til 30. desember 2015, 54 år 

med data om dataseriene er komplette. For noen av feltene mangler det noen år med data. Et 

av kriteriene i denne oppgaven er at de feltene som skal være med i evalueringen må ha minst 

30 år med data, og har de 29 eller færre år med data blir de ekskludert fra evalueringen. Dette 

ekskluderer 24 felt. 

Noen av de 145 feltene er regulerte vassdrag. Grunnen til at vassdrag blir regulerte er 

kraftverkutbygging, flomvern og vannforsyning. Regulerte vassdrag betyr ofte at det er blitt 

bygget dammer for å få magasiner til å kunne lagre vann. I perioder blir vannet samlet opp i 

magasinene mens det i andre perioder blir sluppet vann fra magasinene. I regulerte vassdrag 

må en forholde seg til laveste regulerte vannstand (LRV) som er den minste vannstanden 

vassdraget kan reguleres til og høyeste regulerte vannstand (HRV), som er den høyeste 

vannstanden som det er lov å ha i vassdraget (LVK, udatert). Både HRV og LRV er oppgitt i 

meter over havet. Felt som har en reguleringsgrad på mer enn 5 % er ekskludert i denne 

oppgaven. Reguleringsgrad er forholdet mellom magasinvolum og midlere års tilløp. Det vil 
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si at det er prosent av normalt årstilsig som trengs for å fylle opp ett magasin (SiraKvina, 

udatert). Dette kriteriet ekskluderer ytterligere 10 felt.  

I tillegg er det tre felt som er ekskludert på grunn av manglende data i scenariokjøringene. 

Dette gjør at det står igjen 109 felt, som er med i den endelige evalueringen av hvor bra en 

klarer å forutsi vannføringen (vårflommen) på forhånd. 
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4.0 Metode 

I dette kapittelet beskrives kort hvilke evalueringskriterier og metoder som er benyttet i 

oppgaven.  

 

4.1 Evalueringskriterier og hvorfor de er valgt  

For å evaluere HBV-modellen og regresjonen er det benyttet ulike kriterier. For å evaluere 

ensembleprognoser er det benyttet kriterier som pålitelighetsdiagram, BSS, CRPSS og ROC. 

For å evaluere en prognose er det benyttet kriterier som Nash-Sutcliffe, korrelasjon og CSI. 

Nash-Sutcliffe måler både korrelasjonen og bias til dataene. Bias refererer til den 

gjennomsnittlige feilen i varselet. Oppbygningen av en studie er biased om den favoriserer 

noen utfall. For ensembleprognoser er viktige egenskaper å evaluere pålitelighet og 

skarphet/presisjon. Påliteligheten til ensembleprognoser sier hvor godt de predikerte 

sannsynlighetene for en hendelse korresponderer til den observerte frekvensen. Skarphet og 

presisjon sier hvor stor sannsynligheten for tilfeldige feil i resultatene er. Bedre presisjon 

betyr mindre tilfeldige feil. Konfidensintervaller er en måte å vise presisjon på, og desto 

smalere det er desto bedre er presisjonen. Skarphet sier hvor spredte varslene er og 

variabiliteten i varslene. CRPSS og BSS evaluerer både pålitelighet og presisjon.  

BSS, ROC og CSI er evalueringsmetoder som benytter seg av terskler. Det betyr at de 

beregner resultatet ut fra ulike terskler i datasettet. I denne oppgaven betyr det terskler for 

overskridelse av flomstørrelser og flomvolum som underskrider ulike terskler. Dette er viktige 

evalueringskriterier for varslingsorganer som NVE, siden det er vannføringer over en gitt 

størrelse som blir varslet.  

Disse evalueringskriteriene er valgt fordi korrelasjonen gir et godt estimat på hvor god 

sammenheng det er mellom de simulerte og observerte verdiene, et mål på nøyaktighet. 

CRPSS er benyttet fordi det gir et godt innblikk i hvor pålitelig og nyttig varselet er i forhold 

til et referansevarsel. CRPSS er også følsomt for bias og over- og underestimering og kan 

dermed si oss noe om dette. CRPSS indikerer om modellen er bedre enn klimatologien. For å 

finne CRPSS brukes CRPS for de observerte dataene (referansevarsel) og CRPS av de 

simulerte/modellerte varselet. ROC-diagrammet blir her brukt for å si noe om hvor bra 

varslene for flom er i forhold til observerte flommer. ROC gir svar på hvor bra varslene klarer 
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å skille mellom hendelse og ikke hendelse. Varslene blir da vurdert ut fra hvor bra de klarer å 

varsle vannføringer over og under tersklene som er gitt. BSS er benyttet for å kunne dele 

vannføringene inn i forskjellige terskler og kunne evaluere resultatene for hver av disse 

grensene i datasettet. BSS sier om et varsel er bedre enn et referansevarsel.  

Det er forsøkt med ulike transformasjoner av dataene for å gjøre de simulerte dataene fra 

HBV-modellen mer lik de observerte dataene for vannføringen. Det er forsøkt med Gumbel-

fordeling og empirisk fordeling. GEV-fordeling er også vurdert siden NVE bruker denne 

fordelingen til andre formål, men denne ble valgt bort i denne oppgaven på grunn av at 

dataseriene vi har tilgjengelig ikke er så lange, maksimalt 54 år og minimum 30 år med data. 

Gumbel-transformasjonen ser ut til å fungere godt på de høye verdiene av når en ser på 

flomtoppene. På de lavere verdiene blir ikke tilpasningen like god, og andre fordelinger vil 

passe bedre og gi bedre resultater  enn Gumbel. Dette viser seg igjen på resultatene for 

evalueringskriteriene som er følsomme for transformasjonen slik som CRPSS og Nash-

Sutcliffe. I denne oppgaven er den empiriske transformasjonen valgt.  

 

4.1.1 Flomtopp og flomvolum 

Observert flomtopp er den maksimale verdien som vannføringen har hvert av årene det finnes 

tilgjengelige data for hvert enkelt felt. Simulert flomtopp er den maksimale verdien som de 

simulerte vannføringene har. For kriteriene som evalueres mot klimatologien brukes NVE sin 

flomtabell som referanse for flomtopp. Det sjekkes hvilke av medlemmene i 

referanseensemblene som er høyere enn den oppgitte verdien for terskelen som er satt. 

Tersklene er middelflom, 5-årsflom og 50-årsflom.  

Observert volum er summen av vannføring for hvert av årene det finnes tilgjengelige data for 

hvert felt. Simulert volum er summen av de simulerte vannføringene. Når klimatologien 

brukes som referanse, er det to terskler som er benyttet. Tersklene er simulert volum som er 

mindre enn observert medianvolum og 20 % av observert volum. 

For både flomtoppen og avrenningsvolumet er det max-verdi og volumet på vannføringen fra 

varslingsdato til og med 31. juli som blir evaluert. Varslingsdato er den dagen varselet blir 

generert for, den 1. i månedene januar til juli.  
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4.1.2 Kritiske verdier 

For å finne de ulike kritiske verdiene for evalueringskriteriene er det brukt t-test. Når det 

gjelder korrelasjonen er spørsmålet om statistisk signifikans et spørsmål om sammenhengen 

mellom r, som er korrelasjonen som er observert i det begrensede utvalget av Xi og Yi par og 

rho, som er den korrelasjonen som eksisterer i en større virkelighet utenfor utvalget, mellom 

X og Y generelt. Grunnen til dette er at det er mulig ved ren tilfeldighet å få veldig gode 

resultater for r innenfor ett gitt utvalg, selv om korrelasjonen mellom X og Y generelt er rho = 

0. For små datasett kan ren tilfeldighet spille inn på resultatet for korrelasjonen, større datasett 

er mindre utsatt for dette (Vassarstats, udatert). 

 

For å teste signifikansen til korrelasjonen er det brukt formelen:  

 

                                                             t= 
r

sqrt[(1−r2)/(n−2)
                                                              [22] 

   

  

Der den sanne korrelasjonen er rho=0 mellom X og Y i den generelle populasjonen. N er over 

6, med df = N-2. Da vil denne formelen for hver enkelt observert verdi av r testes mot 

nullhypotesen om at den observerte verdien av r kommer fra den populasjonen med rho= 0. 

(Vassarstats, udatert). 0.05 er sannsynligheten som ligger til grunn for om en verdi er 

signifikant eller ikke (R coreteam, 2016). 

For å finne signifikansverdien til CRPSS er t-test benyttet. Denne verdien finnes ved hjelp av 

den kumulative sannsynlighetsfordelingen til CRPSS-verdiene og standardavviket til CRPSS-

verdien. Det blir bare beregnet sannsynligheten for at verdien er over en gitt grense, upper-tail 

test. Samme metode er benyttet for å beregne signifikansverdien til BSS, men her er det gjort 

for terskelverdien middelflom siden det er denne verdien som blir evaluert.  

Når det gjelder p-verdien for ROC-arealet blir denne p-verdien kalkulert ved hjelp av 

Wilcoxon-sign-test (CRAN, 2015). Wilcoxon sign-test er en ikke-parametrisk analyse som 

statistisk sammenligner gjennomsnittet av to avhengige utvalg og undersøker de for 

signifikante forskjeller. Wilcoxon sign-test er det ikke-parametriske alternativet til den 

avhengige t-testen (Statisticssolution2, udatert). P-verdien bygger på nullhypotesen, H0, 

arealet under ROC-kurven er 0.5, noe som betyr at varselet ikke har noen verdi/ferdigheter. 

For Nash-Sutcliffe og CSI blir det ikke gjort noen signifikanstest.  
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4.2 Boksplott 

Boksplott er brukt for å se på sammenhenger mellom de ulike evalueringsresultatene og 

egenskaper ved feltene. Dette er gjort for å se på spredning og sammenheng mellom gode 

eller dårlige resultater mot egenskapene til feltet, og for å se om det kan identifiseres noen 

egenskaper ved feltene som er knyttet opp mot den kommende vårflommen som varslene gis 

for. 

 

4.3 R 

Til å gjøre beregningene for evalueringskriteriene og lage alle plottene som er benyttet i 

oppgaven er statistikkprogrammet R benyttet. R er et gratisprogram som alle kan laste ned. 

Dagens R er et resultat av samarbeid og bidrag fra hele verden. R ble opprinnelig utviklet av 

Robert Gentleman og Ross Ihaka fra Statistics Departement of the University of Auckland i 

New Zealand.   

 

4.4 Regresjonsanalyse 

Regresjonsanalyse er en statistisk metode for å forklare variansen i en responsvariabel ut fra 

informasjon fra en eller flere forklaringsvariabler. I denne oppgaven er det sett på to variabler, 

en responsvariabel og en forklaringsvariabel. Det betyr at det er en lineær regresjon som 

utføres, der dataene blir tilpasset en linje. Regresjonslinjen er en rett linje som beskriver 

hvordan responsvariabelen (y) endrer seg når forklaringsvariabelen (x) endrer verdier. Enkelt 

forklart er dette rett linje som relaterer y til x har en ligning på formen:  

 

                                                        𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥                                                               [23] 

 

Der 𝑏1 er stigningstallet til linjen, mengden y endrer seg når x endrer seg med en enhet. 𝑏0 er 

skjæringspunktet. Den verdien y har når x=0.  

Ingen linje vil passe perfekt med dataparene som er i utvalget. For å finne den beste 

tilpasningen for 𝑏1 og 𝑏0, brukes minste kvadraters regresjon. Dette innebærer det forsøkes å 
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gjøre vertikal avstand mellom linjen og observerte y-verdier så liten som mulig. Den linjen 

som gjør kvadratsummen av vertikale avstander minst mulig identifiseres. Datasettet 

inneholder mange observasjonspar der en y-verdi hører til en x-verdi, (x1,y1),...,(xn,yn). For å 

minimere feilen brukes formelen: 

                                                    ∑(𝑓𝑒𝑖𝑙)2 =  ∑(𝑦𝑖 −  𝑏0  −  𝑏1𝑥𝑖)²                                     [24] 

 

Dermed blir formlene for minste kvadraters regresjonslinje for x og y for antall n. 

Standardavviket til x er gitt ved sx og sy for y. r er korrelasjonen mellom x og y. 

 

                                                            𝑦 ̂ = 𝑏0 +  𝑏1 𝑥                                                            [25] 

 

Der stigningstallet er gitt ved 𝑏1 =  𝑟𝑠𝑦 /𝑠𝑥 og skjæringspunkt 𝑏0 =  𝑦 ̅ −  𝑏1 𝑥 ̅  

(Moore et al., 2009). 

 

4.5 Feltene inndelt i regimer 

De 145 stasjonene som er brukt i denne oppgaven er inndelt i regimer etter Gottschalk et al. 

sin regimeinndeling fra 1979. Variasjonen i avrenningen i elva blir brukt som kriterier for 

inndelingen i regimer. Disse variasjonene i avrenningen kommer av at det er forskjeller i 

klimatiske og fysiske karakterdrag mellom de ulike feltene (Gottschalk et al., 1979). 

Regionene blir ofte inndelt etter variasjonen i sesongavrenningen til feltet, når det er mye og 

når det er lite vann i elva. Forskjellene i avrenning mellom feltene varierer mye, og årsakene 

til dette kan være regn, snø, isbre, grunnvannsforhold. En enkel inndeling av hydrologiske 

regimer bygger på sesongvariasjonen i avrenningen til de forskjellige feltene. Inndelingen 

brukt i denne oppgaven utnytter informasjon om månedsfordelingen av flom- og 

lavvannsperioder (Gottchalk et al., 1979). 

Flomperioder: Det blir inndelt i H1, H2, H3 alt etter når feltet har flommen sin. 
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• H1: Feltet blir dominert av snøsmeltingsflom. Et felt blir klassifisert som H1 dersom 

de tre månedene med høyest middelavløp kommer om våren eller tidlig sommer, mai-

juli. 

• H2: Overgang til sekundær vårflom. Når det andre eller tredje høyeste månedsavløp 

skjer om høsten eller tidlig vinter, ofte i oktober eller november, blir feltet kategorisert 

som H2. 

• H3: Regnflom dominerer. Når høyeste månedsavløp inntreffer om høsten eller tidlig 

vinter, ofte i november eller desember, blir feltet klassifisert som H3. 

Inndeling i lavvannsperioder etter når vannføringen er lav. 

• L1: Lav vannføring om vinteren dominerer pga snøakkumulasjon. Et felt blir 

klassifisert som L1 når de to laveste månedsavløp skjer om vinteren eller tidlig på 

våren, ofte i februar og mars. 

• L2: Overgangstype. Om de to månedene med lavest månedsavløp inntreffer til 

forskjellige årstider blir feltet kategorisert som L2, typisk i månedene februar og juli. 

• L3: Lav vannføring om sommeren pga høy fordamping, og noen felt har i tillegg lite 

nedbør. Et felt blir klassifisert som L3 dersom de to månedene med lavest 

månedsavløp skjer om sommeren eller tidlig høst, ofte i perioden juni til august 

(Tollan, 2006). 

 

Ut fra denne inndelingen blir feltene inndelt i regimer. Denne inndelingen kan bli brukt på 

hele Norden bortsett fra Island. Norden blir delt inn i 5 ulike regimer. 

• H1L1: Fjellregime. Dette regimet finnes i indre og nordøstre deler av Norge, Sverige 

og Finland.  

• H2L1: Innlandsregime. Dette regimet finnes i fjordområder sør for Troms, i skogs- og 

kystområder vest for Bottenviken og sentrale deler av Finland. 

• H2L2 (H3L2): Felt med dette regimet har fått navnet overgangsregimer. Disse feltene 

finnes på sørøstlandet i Norge, i Värmland, Dalarna og Gästrikland i Sverige og 

sørvest i Finland. 

• H2L3: Baltisk regime. I Norge finnes dette regimet i midtre Møre og Trøndelag. I 

Sverige finnes det sørøst i landet og i Finland på sørvestkysten og skjærgården. 
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• H3L3: Atlantisk regime. I Norge finnes dette regimet i ytre kystområder fra Lofoten 

og sørover, sørvest i Sverige og i Danmark. (Tollan, 2006) 

 

4.6 Ensemblevarsler fra NVE 

For de 109 feltene er det generert ensemblevarsler for hvert år for perioden 1962-2015 med 

varslingsdato den første dagen i måneden for månedene januar til juli. For hvert ensemble-

varsel ble først observert vær for det aktuelle året brukt for å lage initialtilstander, inkludert 

snømagasin. Deretter ble observert vær fra alle andre år brukt for å lage scenarier. Et 

ensemble-varsel kan da noteres slik: �̅�𝑖,𝑚,𝑗
∗  der i er indeks for år, m er indeks for måneden, for 

varslingsdato og j er indeks for ensemble medlem. Et ensemble medlem er en tidsserie med 

simulert vannføring (𝑄) som starter på varslingsdato og avslutter 31. juli. I denne oppgaven 

har vi 54 år med observert vær, så i tar verdier fra 1-54. Siden det brukes observert vær fra 

andre år enn året for varslingsdato for å lage scenarier, vil j ta verdien fra 1-53. Siden 

varslingsdato er den første i hver måned for månedene januar til juli, vil m ta verdier fra 1-7.  

Videre ble det tatt ut flomtopper ved å plukke ut høyeste verdi fra hvert ensemblemedlem (for 

perioden varslingsdato til 31. juli samme år), som ga et ensemble med flomtopper: 𝑃𝑖,𝑚,𝑗
∗ . Så 

for et ensemblevarsel for varslingsdato spesifisert ved i og m, er det j = 1-53 flomtopper. 

Volumet ble beregnet ved å plukke ut akkumulert vannføring fra hvert ensemblemedlem, som 

ga et ensemble med volum: 𝑉𝑖,𝑗,𝑚
∗  Så for et ensemblevarsel for varslingsdato spesifisert ved i 

og m, er det j mulige volum. Ensemblet viser mulige verdier for kommende flomtopper eller 

flomvolum, og spredningen mellom ensemblemedlemmene viser usikkerheten i 

sesongvarselet. 
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Figur 8: Flytdiagram for generering av ensemblevarsler fra NVE. 

 

Sesongvarslene ble evaluert mot observerte flomtopper og flomvolum beregnet fra observerte 

tidsserier, på samme måte som disse variablene ble beregnet for hvert ensemblemedlem. 

Vannføringsdata er ikke tilgjengelig for alle år det finnes sesongvarsler for, og i de tilfellene 

kan ikke varselet evalueres.  
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5.0 Resultater 

Oppgaven vil i dette kapittelet ta for seg hvordan resultatene er funnet og vise resultatene 

gjennom utvalgte plott, tabeller og kart for videre diskusjon og analyser. Det vil være 

resultater både for HBV-modellen, regresjonsmodellene og for de to modellen mot hverandre. 

Resultatene vil videre bli diskutert i diskusjonskapitelet.  

 

5.1 Scenarioplott 

Scenarioene laget av NVE kan plottes for hvert enkelt felt, for ett spesifikt år og for den 

måneden varselet er ønskelig for. En kan velge å ta ut plottene som gråtoneplott eller 

spagettiplott. Figur 9 og 10 er eksempel på spagettiplott for feltene Buvatn og Farstadelva. 

Denne predikasjonen er gjort 1. januar 1975. Plottene viser godt spredningen for scenarioene. 

Den blå kurven er den observerte vannføringen for året det plottes for. Den turkise kurven 

viser det simulerte maksimale scenarioet. De vannrette linjene indikerer grensene/tersklene 

for middelflom, 5-årsflom og 50-årsflom hentet fra NVE sin flomtabell. Tallene til vestre på 

de vannrette linjene viser andelen av scenarioene som er høyere enn terskelen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Figur 9: Spagettiplott generert for Buvatn den 1. januar 1975.  
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Figur 10: Spagettiplott generert for Farstadelva den 1. januar 1975. 

 

5.2 Regresjonsanalyse 

Det ble gjennomført en lineær regresjonsanalyse med flomtopp og flomvolum som avhengige 

variabler og snøens vannekvivalent som uavhengig variabel.  Dette er gjort for å se hvor godt 

en enkel regresjonsanalyse kan klare å predikere den kommende vårflommen sammenliknet 

med HBV-modellen til NVE. Regresjonsanalysen vil også vise om det er en statistisk 

signifikant sammenheng mellom snøen som er lagret i feltet og den kommende flomtoppen og 

flomvolumet. Det er laget en lineær modell for de observerte maksimalverdiene og en lineær 

modell for observerte volumverdier opp mot innholdet av vann i snøen den 1. i hver måned 

(SWE).  Her blir SWE-verdien i starten av hver måned beregnet ut fra nedbør og 

temperatur. Hvert felt får en SWE-verdi for hver måned for hvert år med tilgjengelige data. 

Om det er verdier for mindre enn 10 år som gir SWE-verdi i starten av måneden, vil det ikke 

bli gjort noen regresjon. Da blir verdien satt til NA.  

For å evaluere de prediktive egenskapene til regresjonsmodellen, ble det gjort en 

kryssvalidering. Dette blir gjort ved at en utelater år i fra beregningene og finner verdien til 

dette utelatte året (i) ved å predikere verdien ved hjelp av alle de andre årene som en har data 

for dataparet maksimalverdi~SWE og volum~SWE. En predikerer en verdi for det utelatte 

året (i) ved hjelp av de andre årene som er tilgjengelige.  
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 Figur 11: Regresjonsanalysen, eksempel for felt 12.286, Jaren. 

                                      

De to øverste plottene i figur 11 viser den observerte verdien for maksverdien (a) og 

volumverdien (b) for hvert år med tilgjengelige data mot den tilhørende verdien for SWE. De 

runde sirklene viser parene. Den grønne linja er den tilpassede lineære modellen som er 

beregnet ut fra parene observert ~SWE. 

De to nedre plottene i figur 11 viser regresjonen etter kryssvalideringen. For en gitt stasjon, i 

dette tilfellet 12.286 og en gitt måned, her april, viser plottet den predikerte verdien for 

maksimalverdien for ett gitt år opp mot den observerte verdien for dette året, plott (c). Plott 

(d) viser det samme som plott (c) bare for volum. Hvor mange punkter en har er bestemt av 

hvor mange år med observerte data en har tilgjengelig og hvor mange år med SWE vi har.  
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For regresjonsanalysen er det beregnet de samme evalueringskriteriene og plottene som for 

HBV-modellens simulerte flomtopper og volum. Dette gjør at de to modellene (HBV 

scenarier og regresjonsmodell) enkelt kan sammenliknes for hvilket som helst felt.  

 

5.3 Regimeklasser 

Dataene som er brukt for å dele inn i regimer er tidsserier med døgndata som ble aggregert til 

månedsverdier. Her finnes vannføringsdata fra 1962 til 2015. Ikke alle stasjonene har data fra 

alle årene. Datagrunnlaget for å dele inn i de ulike regimetypene er den gjennomsnittlige 

vannføringen for hver av månedene over hele perioden med data. Feltene er delt inn i regimer 

etter kriteriene for flom- og lavvannsperioder etter Gottchalk et al. sin modell, som beskrevet i 

metodekapittelet. 

For å vise forskjellen på midlere sesongvariasjon for vannføringen for de ulike 

regimeklassene er det tatt ut plott for dette.  
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Figur 12: Eksempel på midlere sesongvariasjon i vannføring for de forskjellige regimeklassene, og for felt 

Karpeelva, Farstadelva og Hølervatn. 

 

Figur 12 gir tallene som ligger til grunn for inndelingen av feltene i regimeklasser. Ser en på 

felt Jaren har denne stasjonen lavvannsregime om vinteren. De tre månedene med lavest 

vannføring er i perioden januar til mars, og blir kategorisert som L1. Feltet har høyest 

vannføring i mai, men den har den tredje høyeste vannføringen i november og kategorisert 

som H2. Felt 12.286 er dermed ett H2L1 felt. Tilsvarende analyser ble gjort for å tilordne alle 

de 109 feltene som er med i oppgaven en regimeklasse. For å gjøre det enklere å evaluere og 

fordi det i noen kategorier er veldig få felt, er regimegruppene H2L2 og H2L3 slått sammen 

til en gruppe. Det samme gjelder gruppene H3L2 og H3L3. Dette fører til at det er 4 grupper i 

evalueringen. Tabell 4 viser hvor mange felt det er i de ulike regimeklassene. Det er flest felt 

som havner i kategorien H1L1 og H2L1. Det er flest felt med snøsmeltingsflom, men det er 

også noen felt som er dominert av regnflom på høsten. 

Inndelingen til NVE i de ulike regimetypene gjengitt i figur 7 sammenfaller bra med den 

inndelingen som er gjort i denne studien. H1L1 feltene er de feltene som er inndelt i 

smelteregime av NVE og regnregimene er tydelig de feltene langs kysten.  

Denne inndelingen vil bli brukt videre for å evaluere flomvarslene som blir laget. Feltets 

regime blir brukt opp mot evalueringskriteriene for å se om det finnes sammenhenger mellom 

hvilken regimetype feltet har og flomvarselet som blir gitt for feltet.  
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Antall felt i de ulike regimeklassene 

Inndelt i 6 
regimer Antall 

Inndelt i 4 
regimer Antall 

H1L1 66 H1L1 66 

H2L1 21 H2L1 21 

H2L2 2 

H2L2/H2L3 9 H2L3 7 

H3L2 0 

H3L2/H3L3 13 H3L3 13 

Totalt 109 Totalt 109 
Tabell 4: Antall felt i de ulike regimeklassene. 

 

 

Figur 13: De 109 feltene som er med i evalueringen inndelt i regimeklasser. 
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5.4 Evalueringskriteriene 

Kapitelet vil kort forklare hvilke verdier som er benyttet for å finne frem til resultatene for de 

ulike evalueringskriteriene som er benyttet for å evaluere vårflommene. For alle kriteriene vil 

den verdien som blir evaluert være gjennomsnittsverdien som er funnet for alle årene som er 

tilgjengelig for hvert felt. Det er sett på tre terskler for overskridelse i evalueringen av de 

kriteriene som bruker terskler. I evalueringen er det middelflom resultatene som er benyttet. 

For 50-årsflommen er det veldig få hendelser som overskrider denne terskelen. For 5-

årsflommen er det for noen felt gode resultater mens for flere andre er det også her lite 

hendelser over denne terskelen slik at resultatene blir sprikende. 

 

5.4.1 Continuous ranked probability skillscore (CRPSS) 

CRPSS gir et mål på hvor mye bedre CRPS-verdien for ensemblevarselet er opp mot CRPS 

verdien for referansen. I denne oppgaven er de siste 50 års flomtopper og flomvolum brukt 

som referanse, det vil si klimatologien, men prediksjonen er gitt ved ensemblet av flomtopper 

eller flomvolum.  

Dette gir en CRPSS verdi for hver måned for hvert år som det finnes observerte data for. 

Videre ble det for hver stasjon og hver måned beregnet en gjennomsnittlig CRPSS slik at vi 

kan analysere hvordan prestasjonen til sesongvarselet er avhengig av måned og sted. For 

CRPSS er det beregnet en P-verdi for hver måned. For at en verdi av CRPSS skal være 

signifikant må den være større enn denne P-verdien. 

 

5.4.2 Brier skillscore (BSS) 

I denne oppgaven er det valgt å bruke middelflom for terskel for beregning av BSS for 

flomtoppen til å evaluere BSS for ensemblevarslene. NVE sin flomtabell gir informasjon om 

hvilken verdi vannføringen har når det er middelflom for alle feltene. Flomtabellen gjelder for 

observerte data og for de HBV-simulerte senarioene. Disse verdiene blir benyttet som 

terskelverdier for BSS og genererer verdier for middelflommen. Som for CRPSS er det 

beregnet en P-verdi for hver måned for å se om verdien er signifikant eller ikke. 
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For volumet er terskelen satt til å være den delen av den observerte vannføringen som det er 

20 % sannsynlighet for at vil inntreffe.   

For flomtoppen betyr dette at det som er evaluert er de simulerte maksimalverdiene for 

vannføringen som overskrider den verdien som er gitt i NVE sin flomtabell for HBV-

modellen. Referansen eller klimatologien er den observerte vannføringen som overskrider 

verdien gitt i NVE sin flomtabell for observert vannføring. 

Det blir benyttet data fra de simulerte HBV-scenarioene for å finne Brier scoren til varselet. 

For referansevarselet blir Brier scoren til klimatologien beregnet ut fra observert vannføring.  

 

5.4.3 CSI 

CSI gir oss et mål på hvor bra sammenheng det er mellom de varslede flommene og de 

observerte flommene. For å beregne dette i denne oppgaven er det brukt terskler for å 

bestemme grensene for når det er observert eller ikke observert vannføring. Det er 

middelflommen som er brukt som terskel for flomtoppen og 50%- persentil for flomvolumet. 

For CSI er det ingen signifikanstest. 

 

5.4.4 ROC 

ROC-kurven plotter falsk alarm raten mot treff raten for et sannsynlighetsvarsel for et spekter 

av sannsynlighetsterskler. Arealet under kurven er sett på som et mål på hvor godt varselet er. 

Verdien 1 tilsvarer et perfekt varsel. ROC-arealet bør være over 0,7 for at det skal bli sett på 

som et godt resultat. Det blir beregnet en P-verdi som brukes til å kalkulere om ROC-verdien 

er signifikant eller ikke. For ROC-analysen er det benyttet ikke transformerte verdier i 

beregningene. 

ROC-arealverdien som blir evaluert er for middelflommen for flomtoppen, og for volumet er 

terskelen satt til å være det volumet som underskrider 50-persentilen. Figur 14 viser disse to 

plottene for Jaren. Jaren har ROC-areal på 0.79 for flomtopp og 0.7 for volumet i april.   
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Figur 14: Venstre ROC-kurven for april for flomtopp (middelflom), og for volum til høyre (50-persentilen), for 

felt Jaren. 

 

I tillegg til disse to plottene for ROC-areal er det sett på samme plott for 20-persentilen for 

volum og for 5-års- og 50-årsflommen.    

 

5.4.5 Korrelasjon 

Korrelasjonen ble beregnet mellom medianen av simulerte flomtopper og observerte 

flomtopper. Det vil si det ble beregnet en korrelasjonskoeffisient for hvert felt og hver måned 

prognoser ble laget for, basert på 53 verdier. For å finne korrelasjonen til volumet for hvert 

felt blir den observerte akkumulerte vannføringen korrelert mot den simulerte akkumulerte 

vannføringen. Korrelasjonen sier noe om sammenhengen mellom de to funksjonene. Dersom 

den ene funskjonen stiger, vil også den andrre stige, og motsatt dersom en funksjon synker. 

For korrelasjonen er det funnet en signifikansverdi. 

 

5.4.6 Nash-Sutchliffe  

For å beregne Nash-Sutcliffe verdien er det brukt de observerte dataene for respektivt 

flomtoppen og volumet. For de simulerte dataene er det medianensemblet som blir brukt. Det 

blir ikke brukt signifikanstest på Nash-Sutchliffe. 
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5.5 Når og hvor er et scenario best? 

For å bedre kunne evaluere resultatene for HBV-modellen og regresjonsanalysen er det laget 

plott av feltene med de respektive verdiene for evalueringskriteriene i et Norgeskart. Dette for 

å få et visuelt bilde av hvor de gode og dårlige resultatene er og å kunne se sammenhenger og 

utvikling gjennom perioden som undersøkes. Ut fra NVE sine databaser blir kartdata og 

koordinater hentet ut og koblet sammen med verdier for evalueringskriteriene. Disse kartene 

kan plottes for hver enkelt måned, og en kan velge å plotte de med eller uten signifikansnivået 

som er beregnet for hvert felt. Under er det tatt ut noen av disse plottene for å vise utviklingen 

for varslene fra januar til og med juni, vist med korrelasjonen for flomtopp. De andre 

evalueringskriteriene har samme utvikling med at resultatene blir bedre og bedre desto 

nærmere flomhendelsen kommer. Plottene gir også god oversikt over hvor feltene som har de 

beste verdiene er lokalisert. Videre viser de forskjellene på resultatene for varslene for 

flomtopp og volum. For CRPSS og ROC er det tatt ut kart for april for å vise forskjellene på 

varslene for volum og flomtopp, og for å sammenligne mot regresjonsmodellen.  
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Figur 15: Utvikling av korrelasjonen for HBV-simuleringene for flomtoppen fra januar til juni. 
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Figur 16: Korrelasjonen for HBV-simuleringene for volum, for januar og april. 

 

 

  

  

Figur 17: CRPSS for HBV simuleringene for flomtoppen til venstre og for volum til høyre for april. 
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Figur 18: ROC for HBV simuleringene for flomtoppen til venstre og for volum til høyre for april. 

 

Under følger de samme kartene for regresjonen, for flomtoppen for korrelasjonen er det kun 

kart for januar og april som er vist, siden utviklingen er den samme som for HBV-modellen.  

  

Figur 19: Korrelasjonen for regresjonen for flomtoppen til venstre og for volum til høyre for januar. 
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Figur 20: Korrelasjonen for regresjonen for flomtoppen til venstre og for volum til høyre for april. 

 

 

  

Figur 21: CRPSS for regresjonen for flomtoppen til venstre og for volum til høyre for april. 
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Figur 22: ROC for regresjonen for flomtoppen til venstre og for volum til høyre for april. 

 

For både regresjonen og HBV-modellen er det tydelig at varslene blir bedre desto nærmere 

flomhendelsen en kommer. For CRPSS er det tydelig å se at regresjonen modellerer flere 

positive verdier enn HBV-modellen. For ROC-arealet er det litt bedre resultater for HBV-

modellen og bedre resultater for volumet sammenlignet med flomtoppen.  

 

5.6 Visualiseringsplott 

For å bedre kunne evaluere og visualisere resultater er det laget ulike plott. Dette er plott som 

kan gi oss gode pekepinner på hvor og hvorfor evalueringsresultatene er gode eller dårlige for 

de forskjellige feltene.  

 

5.6.1 Boksplott 

Boksplottet er her blitt brukt for å se på spredningen av dataene for egenskaper ved feltene og 

regimeklassene opp mot evalueringskriteriene, både når det gjelder beste verdi og for de ulike 

månedene. Dette kan gi en pekepinn på hvilke regimeklasser som gir de beste varslene for 

flom. Det kan også si noe om det er egenskaper ved feltene som gjør at evalueringsresultatene 
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blir gode eller dårlige. Det er videre laget boksplott for flomtopp og volum for å se 

spredningen på de simulerte verdiene for hvert år i forhold til den observerte verdien fra dette 

året. Figur 24 viser boksplott for flomtoppen til Buvatn og Farstadelva for alle år med data. 

For hvert år vises spredningen av de simulerte scenarioene. Den blå prikken er den observerte 

maksimale vannføringen for hvert år. For Farstadelva er det tydelig å se alle «outliers» som er 

markerte som o i plottet. Det virker som om modellen har overestimert verdiene for 

Farstadelva.  

 

5.6.2 Pålitelighetsplott og rankhistogram 

For å se på hvor pålitelige varslene som predikeres er, blir det laget pålitelighetsplott. Figur 23 

er pålitelighetsplott for flomtoppen for Narsjø. I det samme plottet er det et rankhistogram 

nede i høyre hjørne som også sier noe om påliteligheten. Desto mer pålitelig et varsel er, desto 

mer like er stolpene i histogrammet. Pålitelighetsplottet sier oss noe om hvor godt de 

predikerte sannsynlighetene for en hendelse samsvarer med den observerte frekvensen. Bedre 

resultater gir en kurve som ligger tett opp til diagonalen. Dersom kurven er over diagonalen, 

er det et tegn på at sannsynligheten er for lav. Dersom kurven er under diagonalen, betyr det 

at verdiene blir overestimert og at sannsynligheten er for stor (WWRP/WGNE, 2015). Figur 

23 er et eksempel på relabilitetsplottet for middelflommen for flomtoppen. Det som blir 

plottet er de simulerte maksimalverdiene som er større enn flomverdiene for HBV-

simuleringene gitt fra NVE-tabellen for middelflommen sammenliknet mot de observerte 

maksimalverdiene som er større enn flomverdiene for observasjoner gitt ut fra NVE-

flomtabellen for middelflom. Det er laget pålitelighetsplottsplott for middelflom, 5-årsflom og 

50-årsflom. Dette plottet viser at for dette underestimeres verdiene for de lave 

sannsynlighetene og overestimerer for de fleste andre sannsynlighetene. Rankhistogrammet 

nede i høyre hjørne på pålitelighetsplottet bruker også tersklene i NVE sin flomtabell. 

Rankhistogram kan også lages for de simulerte verdiene for maksimalverdiene mot de 

observerte maksimalverdiene.  
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Figur 23: Pålitelighetsplott for middelflommen.  

 

5.6.3 Evalueringsresultater for to eksempelfelt 

I tillegg til de overnevnte plottene er det også laget andre plott for å kunne evaluere HBV-

modellen sine scenariokjøringer og regresjonsmodellen. Disse plottene er brukt for å 

sammenlikne de to modellene opp mot hverandre.  

For hvert felt kan en plotte de ulike plottene for hver av månedene januar-juni. Disse plottene 

har blitt brukt i evalueringen for å se på ulikheter mellom de forskjellige feltene. For å vise at 

det er forskjell på plottene fra felt til felt er det tatt ut noen plott for to felt. Ett felt med gode 

resultater, 12.150, Buvatn og ett med dårlige resultater, 107.3, Farstadelva.  

Buvatn er kategorisert som H1L1 felt lokalisert i Nes kommune i Buskerud fylke. Stasjonen 

ligger på 838 moh og har et nedbørsfelt på 24,8 km2. Farstadelva er kategorisert som H3L3 

felt, lokalisert i Fræna kommune i Møre og Romsdal fylke. Stasjonen ligger på 23 moh og har 

et nedbørsfelt på 24,2 km2. 

For å vise forskjellen på HBV-modellen og regresjonen er det tatt ut plott for regresjonen for 

de samme to feltene. Alle plottene er hentet ut for april måned.  
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Figur 24: Boxplott av HBV-modellen av alle årene for flomtoppen. Blå runding er observert flomtopp. 

  

Figur 25: Spredningsplott for volumet. 

  

Figur 26: ROC-kurve for HBV-modellen, for volumet som underskrider 50-persentilen. Buvatn til venstre og 

Farstadelva til høyre. 
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Figur 27: Regresjonsanalyse for Farstadelva. 
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Figur 28: Regresjonsanalyse Buvatn. 

  

Figur 29: ROC-kurve for regresjonen, for volumet som underskrider 50-persentilen. Buvatn til venstre og 

Farstadelva til høyre. 

 

Figur 30: Boxplott for regresjonen av alle årene for volumet. Blå runding er observert volum. 

                              

I vedlegg 1 er det laget en tabell som viser de forskjellige resultatene for evalueringskriteriene 

for de to feltene som det er hentet ut plott for, Buvatn og Farstadelva. I tillegg er det i samme 
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tabell tatt med evalueringskriteriene for et dårlig og et godt felt i regimeklasse H2L1. Det er 

også tatt med eksempel fra de andre regimeklassene H2L2, H2L3 og H3L3 slik at forskjellene 

i resultater mellom de ulike regimeklassene og innbyrdes regimeklassene kan sees. 

 

5.7 Når er et varsel best? 

For å kunne si noe om når et varsel er best er det laget boksplott for evalueringskriteriene der 

feltene er inndelt etter den måneden som den gjennomsnittlige vannføringstoppen inntreffer. 

Den måneden som er brukt er den måneden med størst månedsmiddelvannføring, hentet ut fra 

midlere vannføring fra alle årene med tilgjengelig data. De feltene som er med er de feltene 

som er blitt kategorisert som H1L1. Dette er gjort fordi dette er felt som har høyest vannføring 

på våren eller tidlig sommer. Det er 66 felt som har blitt plottet.  
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Figur 31: Boksplott av korrelasjon for flomtopp der feltene er gruppert etter den måneden som den 

gjennomsnittlige vannføringstoppen (vårflommen) kommer. Utvikling for månedene januar til juni (måneden 

sesongvarslene lages). 

 

  

  

  

Figur 32: Boksplott av korrelasjon for volumet der feltene er gruppert etter den måneden som den 

gjennomsnittlige vannføringstoppen (vårflommen) kommer. Utvikling for månedene januar til juni (måneden 

sesongvarslene lages). 
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5.8 Hvilken regimeklasse gir best resultater? 

Det er også sett på sammenhengen mellom regimeklassene og evalueringskriterier i boksplott 

for å se på spredningen av resultatene i de ulike klassene. Under er det tatt ut plott for 

korrelasjonen av flomtopp. Det er tilsvarende resultater for de andre evalueringskriteriene 

også med at H1L1-felt er best i januar, deretter scorer H2L2/H2L3 bra i noen måneder før 

H1L1- feltene igjen er best i juni. Grunnen til at de feltene som ikke er kategoriserte som felt 

med vårflom scorer høyt blir diskutert i diskusjonskapitelet.  

  

  

  

 

Figur 33: Viser utviklingen av verdien for korrelasjonen for flomtopp for de ulike regimeklasene fra januar til 

juni. 
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5.9 I hvilke felt er sesongvarslene best? 

Det er laget boksplott for å se på om det er mulig å identifisere noen sammenhenger mellom 

feltegenskaper og gode og dårlige evalueringsresultater. For å gjøre dette er det tatt ut de 

feltene som er klassifiserte som H1L1 felt. Dette er gjort for dette er felt som etter inndelingen 

i regimer er klassifiserte med vårflom. Disse plottene er blitt laget for å se om det er noen 

egenskaper ved disse vårflom-feltene som kan si noe om hvor bra eller dårlige resultater feltet 

får. Utgangspunktet for valg av egenskaper som er valgt å undersøke er NVE sin rapport nr. 

30/2014. Denne rapporten som er skrevet av Steinius et al. gir en kort innføring i egenskaper 

til felt og hvordan de kan påvirke flommen i feltet. 

  

Figur 34: Andel bre i H1L1-felt mot korrelasjonen for januar og april for flomtoppen. 

 

  

Figur 35: SWE den 1. april mot korrelasjonen for april og juni for flomtoppen. 

  

Figur 36: SWE den 1. april mot korrelasjonen for april og juni for volumet. 
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Figur 37: Moh- maksimalt mot korrelasjonen for april og juni for flomtopp til venstre og volum til høyre. 

  

 

  

 

Figur 38: Gjennomsnitthøyden i feltet mot korrelasjonen for april og juni for flomtopp til venstre og volum til 

høyre. 
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Figur 39: Areal for feltet mot korrelasjonen for april, mai og juni for flomtopp til venstre og volum til høyre. 
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Figur 40: Andel fjell (%) for feltet mot korrelasjonen for april for flomtopp til venstre og volum til høyre. 

  

Figur 41: Andel innsjø (%) for feltet mot korrelasjonen for april for flomtopp til venstre og volum til høyre. 

 

5.10 Snøens påvirkning 

Boksplottene i figur 42 og 43 viser sammenhengen mellom den potensielle akkumulerte 

snømengden 1.april og korrelasjonen. Summen av potensiell akkumulert snø i november til og 

med mars. 
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Figur 42: Potensiell akkumulert snødybde 1. april i mm mot korrelasjonen for HBV-modellen flomtopp til 

venstre og volum til høyre for april og mai. 

  

Figur 43: Potensiell akkumulert snødybde 1. april i mm mot korrelasjonen regresjonen for volum for april og 

mai. 

 

Figur 44 og 45 viser SWE verdien for 1.april mot korrelasjonen for å se på sammenhengen 

mellom vanninnholdet i snøen og gode eller dårlige resultater for korrelasjonen. 

  

               
Figur 44: SWE 1. april i mm mot korrelasjonen for HBV-modellen for flomtopp til venstre og volum til høyre 

for april og mai. 
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Figur 45: SWE 1. april i mm mot korrelasjonen for regresjonen for volum for april og mai. 

 

Det er også laget plott for å vise sammenhengen mellom vintertemperaturen i feltet og 

korrelasjonen, og det samme for hvor stor andelen av nedbøren om vinteren som er regn.  

 

 

 

Figur 46: Utvikling for WSZ (andel dager med negativ temperatur fra nov-april) mot korrelasjonen til HBV-

modellen, for januar, april og juni. Flomtopp til venstre og volum til høyre. 
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Figur 47: Utvikling for WRRatio (andel regnnedbør i forhold til totalnedbør fra nov-april) mot korrelasjonen til 

volumet for HBV-modellen, for januar, april og juni. 

 

5.11 Sammenligne HBV-modell mot regresjonen 

I dette kapitelet blir det vist plott som viser forskjellen på HBV-modellen og regresjonen. Det 

er valgt å bruke korrelasjonen og CRPSS til dette. Disse er valgt fordi Schlichting et al. sin 

artikkel har brukt disse to verdiene. Dermed kan resultatene for denne oppgaven og artikkelen 

sammenlignes. Resultatene er tatt ut for april måned og med SWE-verdien for 1 april. Det er 

også prøvd å ta ut bare de feltene som er kategoriserte som H1L1-felt for å se om dette gjør at 

resultatene blir bedre. Siden dette er felt som har flomhendelsen på våren. 

  

Figur 48: CRPSS for flomtoppen. HBV-modellen og den lineære regresjonen, alle feltene til venstre og H1L1-

regime til høyre. 
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Figur 49: CRPSS for volum. HBV-modellen og den lineære regresjonen, alle feltene til venstre og H1L1-regime 

til høyre. 

  

Figur 50: Korrelasjon for flomtoppen. HBV-modellen og den lineære regresjonen, alle feltene til venstre og 

H1L1-regime til høyre. 

   

Figur 51: Korrelasjon for volum. HBV-modellen og den lineære regresjonen, alle feltene til venstre og H1L1-

regime til høyre. 
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Figur 52: Sammenligning av korrelasjon og CRPSS for HBV-modellen og regresjonen. 

 

Figur 52 viser de 109 feltene og den sammenhørende verdien for CRPSS eller korrelasjonen 

for volum og flomtopp. For korrelasjonen er HBV-modellen best og for CRPSS er det 

regresjonen som har best resultat.  

HBV-modellen genererer veldig mange negative verdier for CRPSS sammenlignet med 

regresjonsmodellen som er summert opp i tabell 5. I tabell 6 vises resultatene for CRPSS og 

korrelasjonen for april. Regresjonen har best resultater for CRPSS og HBV-modellen for 

korrelasjonen.  

 

Positive og negative verdier for CRPSS for april 

 Flomtopp Volum 

 >0 <0 >0 <0 

HBV 44 65 62 47 

REGRESJON 82 27 104 5 
Tabell 5: Positive og negative verdier for CRPSS for de to modellene i april for alle 109 feltene. 

 

 

Tabell 6: CRPSS og korrelasjons verdier for april måned for de 66 stasjonene som er kategorisert som H1L1.  

HBV Regresjon HBV Regresjon HBV Regresjon HBV Regresjon

Maksimalverdi 0,11 0,13 0,34 0,55 0,55 0,5 0,89 0,5

Medianverdi -0,11 0,03 0,01 0,15 0,29 0,18 0,59 0,5

Volum

Korrelasjon

Flomtopp Volum

CRPSS

Flomtopp
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6.0 Diskusjon 

Diskusjonskapitelet vil først se på hvordan HBV-modellen klarer å predikere flomtopper og 

avrenningsvolum og diskutere resultatene funnet for denne modellen. Deretter vil resultater 

fra HBV-modellen og regresjonsmodellen bli sammenliknet.  

 

6.1 Evalueringsresultater for to eksempelfelt 

Vil i dette delkapittelet se på hvordan resultatene for HBV-modellen er for de to feltene 

Buvatn og Farstadelva. 

Figur 9 og 10 viser spagettiplott av ensemblevarslene gitt for de to feltene 1. januar 1975. Det 

er tydelig å se at for Buvatn er det mer overenstemmelse i scenarioene, mens det for 

Farstadelva er mye uro og spredning i scenarioene. Figur 24 viser boksplottet for de to feltene 

også disse viser bedre samling for Buvatn sammenlignet med Farstadelva. For Farstadelva er 

det også mange høye «outliers», noe som tyder på at modellen har overestimert. 

Evalueringsresultatene for de to feltene Buvatn og Farstadelva kan leses i vedlegg 1. 

Resultatene for Buvatn er jevnt over mye bedre enn for Farstadelva. Korrelasjon for flomtopp 

og volum er det store forskjeller på. Som det fremkommer av scatterplottene i figur 25 og 

resultatene i vedlegg 1 har Farstadelva veldig dårlig korrelasjon for både flomtopp og volum. 

Buvatn har best korrelasjon i månedene før vårflommen kommer i april og mai, men klarer å 

predikere vårflommen brukbart helt fra januar. Jevnt over klarer de fleste felt å predikere 

volumet bedre enn flomtoppen. Dette fremkommer også av kartene i figur 15 og 16. I disse to 

kartene vises utviklingen for korrelasjonen for flomtoppen og volumet. Det er bedre resultater 

for volumet både i januar og april.  

Det er innbyrdes forskjeller også for CRPSS-verdiene for flomtoppen, men de feltene som har 

gode korrelasjonsresultater er de feltene som har gode resultater for CRPSS også. Figur 17 

viser CRPSS-verdiene for april måned for flomtopp og volum, og det er ikke veldig mange 

felter som har signifikante resultater. Dette vises igjen på de to eksempelfeltene også. Buvatn 

har for flomtoppen marginalt bedre varsel enn klimatologien. Farstadelva har dårlige varsler 

både for flomtopp og volum. 
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BSS som er tatt ut i tabellen i vedlegg 1 er for flomtoppen evaluert ut fra de verdiene av 

simulerte og observerte verdier som er over middelflommen, og for volumet er det evaluert ut 

fra volumet som underskrider middelflommen. For Buvatn indikerer BSS at varselet er bedre 

enn klimatologien for de fleste måneder når det ses på flomtoppen. For volumet er verdiene 

rundt 0, som indikerer ingen forbedring i forhold til referansevarselet som er klimatologien. 

For Farstadelva indikerer BSS mot terskelen for middelflommen at varslene ikke har noen 

forbedring i forhold til referansevarselet, bortsett fra i april på flomtoppen hvor det er en 

veldig topp opp i resultatet.  

Ved å se på ROC-arealet er det for disse to feltene store forskjeller på hvor bra modellen 

klarer å varsle flom eller ikke flom i forhold til observerte hendelser. Tabell 2 i teorikapittelet 

viser at en ROC-verdi mindre enn 0.6 blir sett på som et mislykket varsel. Varselet for nesten 

alle måneder er over denne grensa for Buvatn. For at et varsel skal bli sett på som godt bør det 

over 0.7 i ROC-areal, noe som varselet gjør for alle måneder for flomtopp, mens det for 

volumet ikke er over 0.7 i areal under kurven. For Farstadelva er de varslene kategoriserte 

som dårlige ut fra ROC-kriteriet, bortsett fra april for flomtoppen der det får en score på 0.9, 

som er et bortimot perfekt varsel. Figur 26 gir et eksempel på ROC-kurve for de to er feltene 

og det er tydelig å se at den er bedre for Buvatn. 

CSI-scoren sier oss noe om vi klarer å predikere en hendelse. 1 er et perfekt varsel, og 0 er et 

varsel uten verdi. Varslene for Farstadelva klarer ikke å treffe bra når de ses i forhold til hva 

som blir observert. For Buvatn er det ikke veldig høye verdier der heller, men stort sett 

indikerer de at varselet har en verdi.  

Nash-Sutcliffe resultatene er veldig dårlige for begge feltene.  

 

6.2 Når er et varsel best? 

En simulert vannføring prøver å si noe om hvordan den kommende vannføringen vil bli. Et 

viktig spørsmål blir hvor langt frem i tid er det mulig å gi et godt varsel. Varselet blir alltid 

bedre desto nærmere i tid den forekommende flomtoppen eller volumet det er ønskelig å 

varsle kommer. Figur 31 og 32 viser tydelig dette.  

Figur 31 viser at for flomtoppen er det tydelig at helt fra januar og ut over hele perioden er det 

de feltene som har den gjennomsnittlige høyeste vannføringen i mai som har de beste 
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resultatene for korrelasjonen. For volumet er det ganske like resultater for de feltene som har 

høyeste vannføring i mai og juni, og litt bedre for de med høyest vannføring i juni.  

Det som er likt for de to plottene er at desto nærmere en kommer måneden som er registrert 

med den høyeste vannføringen, desto bedre blir varselet. Månedene januar, februar og mars 

gir tilnærmet de samme resultatene. Det samme fremkommer også av kartene for utvikling av 

korrelasjonen i figur 15, hvor det er tydelig å se at det for vintermånedene januar til mars er 

veldig like resultater for de ulike feltene. Utviklingen begynner å skje i april. Denne 

utviklingen gjelder for alle evalueringskriteriene. Figur 17 og 18 viser samme utvikling for 

CRPSS og ROC, selv om bare månedene januar og april er tatt med. Det er klart flere felt med 

signifikante verdier i april sammenliknet med januar. Dette underbygger at nærhet i tid til den 

høyest observert vannføring gir best varsel. Ved å se på evalueringen av korrelasjonen for 

flomtopp, kommer det fram at feltene som har den høyeste registrerte vannføringen i mai har 

den beste korrelasjonen mellom simulerte og observerte verdier for varselet gitt i januar. 

Medianverdien for mai er på rundt 0.2, altså ikke noen veldig bra korrelasjon. Fra april er det 

litt bedre korrelasjon mellom simulerte og observerte verdier. Når et varsel gis 1. mai for den 

kommende flomtoppen og feltet har flomtopp i mai, er det bedre korrelasjon, og da er 

medianverdien rundt 0.4. For de feltene med den største vannføringen registrert i juni viser 

figur 31 at for flomtoppen må en helt til mai før korrelasjonen begynner å bli bedre, og 

resultatene for korrelasjonen blir mye bedre for varselet gitt 1. juni. For volumet er det samme 

utvikling. For et varsel gitt 1.mai er median korrelasjonen nesten 0.7 for felt som har 

flomtoppen i mai.  

I studien fra Sverige er det brukt MARE, mean absolute value of the relative error, til å 

vurdere hvor bra et varsel er. Før de i studien begynte å teste de nye metodene ble HBV-

modellens feilmargin beregnet. Dette gjorde de ved å sette HBV-modellen i 

simuleringsmodus og bruke observert klimatolog som innputt. De kjørte HBV-modellen i 

simuleringsmodus og brukte observerte data for nedbør og temperatur for alle årene. Dette 

kvantifiserer HBV-modellens feil og korresponderer med å ha et perfekt meteorologisk varsel. 

Deretter beregner HBV-modellen varslene ved å bruke de historiske dataene for å beregne 

kommende vannføring for ett år. De har sett på median vårflomvolumet for dette varselet mot 

det simulerte varselet med perfekte meteorologiske innputt. Feilmarginen til HBV-modellen 

har de beregnet for de to elvene de gjør undersøkelsene i. De har da kommet til at den relative 

feilen for HBV-modellen i simuleringsmodus er på 7-8 %. Ved å se på den relative feilen i 

forhold til når på vinteren varselet blir laget, er det for varselet laget i januar en feilmargin på 
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~20 %, og i mai er dette forbedret til ~9 % (Foster et al., 2010). Dette viser at desto nærmere 

en kommer vårflomhendelsen, desto bedre blir varselet som HBV-modellen gir.  

 

6.3 Når er et varsel godt nok? 

Med utgangspunkt i hovedtrekket at desto nærmere flomhendelsen vannføringen modelleres, 

desto bedre blir resultatet, er det et interessant spørsmål å stille seg hvor nærme 

flomhendelsen et varsel må være for at det skal være godt nok. Det beste varselet blir gitt den 

1. i den måneden som flomtoppen eller flomvolumet kommer. Godt nok er et ubestemmelig 

begrep. I tabell er antall felt med korrelasjons >0.5 og CRPSS >0 summert opp.  

 

Tabell 7: Hvor mange av feltene har korrelasjon >0.5 og CRPSS >0. 

 

Ved å se på alle evalueringsresultatene og på utviklingen fra januar og mot vårflommen, ser 

det ut til at det først er i april at resultatene for de fleste feltene er tilstrekkelig gode til å kunne 

predikere den kommende vårflommen. Fra april er resultatene bedre enn for månedene før.  

Tabell 7 viser tydelig at korrelasjonen er best for avrenningsvolum i forhold til flomtopp. 

Antall felt med bedre korrelasjonen øker mye fra januar til februar, men spranget fra mars til 

april er det «viktigste». For volumet har 73 % av feltene korrelasjon over 0.5 for varselet gitt 

1. april. For CRPSS for volumet er det samme utvikling og i april har 57 % av feltene varsler 

som er bedre enn klimatologien, selv om verdien for CRPSS er veldig lav. Økes tersklene til 

0.6 for korrelasjon og 0.1 for CRPSS. Vil antall felt som har over tersklene øke med 28% for 

korrelasjonen og 15% for CRPSS fra mars til april måned. 

Det er de feltene som blir kategorisert som H1L1 og H2L1 som klarer å predikere den 

kommende vårflommen best. H1L1 går under fellesnavnet fjellregime, og H2L1 er 

innlandsregime. Begge disse to regimetypene har en vinter der det i nedbørsfeltene blir lagret 

snø som smelter utover våren og tidlig sommer og gir en vårflom. Resultatene for noen felt fra 

evalueringen vises i vedlegg 1. Det er ganske varierende resultater selv innenfor samme 

Januar Februar Mars April Mai

Korrelasjon >0.5 1 4 6 11 25

CRPSS>0 31 35 35 44 43

Korrelasjon >0.5 5 31 52 80 81

CRPSS>0 47 54 56 62 60

Flomtopp

Volum

Hvor mange felt av de 109 har korrelasjon >0.5 og CRPSS>0
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regimeklasse. Et felt som er klassifisert i regimeklasse H1L1 kan ha flomvarsler som er bra i 

forhold til det som faktisk er observert, som for eksempel Buvatn. Akslen, som er i samme 

regimeklasse, scorer derimot veldig dårlig på alle evalueringskriterier. Resultatene fra Buvatn 

og Akslen finnes i vedlegg 1.  

For enkeltfelt for korrelasjonen av flomtopp i januar er feltene med den høyeste korrelasjonen 

dominert av H1L1 felt. For månedene februar, mars og april har noen felt i regimeklasse 

H2L2/H2L3 og H3L3/H3L2 høye korrelasjonsverdier, men det er H1L1 felt som dominerer 

med gode resultater. Årsaken til dette virker å være at evalueringen blir gjort fra 1. januar til 

ut juli. Feltene som er kategoriserte som H2L2/H2L3 og H3L3/H3L2 og med høstflom eller 

overgangsregime med høy vannføring på høsten, blir ikke evaluert ut fra høsttoppen om det er 

den høyeste toppen, men for den høyeste toppen i de månedene som det blir evaluert for. 

Feltene som har regime H2L2/H2L3 og H3L3/H3L2 vil i mange tilfeller få regn når H1L1- 

feltene får nedbør som snø. Der snøen vil bli lagret i H1L1 feltene kan regnet føre til en topp i 

vannføringen i løpet av vinteren i de andre regimeklassene. Denne toppen kan bli evaluert 

som en flomhendelse siden det er de største hendelsen fra varslingsdato til ut juli for disse 

feltene. Dette fører til at felt med generelt over dårlige resultater kan ha ett eller to gode 

resultat i februar, mars og april. I vedlegg 1 framkommer det at Søgne som er et H3L3 felt har 

bra korrelasjon og ROC-areal score for februar for HBV-modellen sine simuleringer. Dette 

gjelder flere av feltene som er klassifiserte som H2L2, H2L3 og H3L3. H3L3-felt har sin 

største vannføring på høsten, men har ofte en topp i vannføringen i løpet av vinteren. H2L2- 

og H2L3-felt har også en topp i vannføringen på vinteren eller tidlig vår. Dette gjør at 

måneden som denne toppen kommer i klarer modellen å predikere ganske bra. Siden det som 

evalueres er hvor bra flomtoppen predikeres og evalueringen går fra varslingsdato og ut juli 

måned, vil ikke toppene som inntreffer etter juli bli tatt med i evalueringen. Når varselet blir 

gitt 1.mars eller 1. april i disse feltene med en topp på vannføringen sent i mars eller tidlig 

april vil ledetiden fra varselet til toppen være kort og dermed blir resultatet bra. Figur 33 viser 

det samme mønsteret for korrelasjon mot regimeklasse. Feltene i regimeklasse H2L2, H2L3 

og H3L3 har bra korrelasjon i april. Dette viser at for de fleste felt er varselet kun «godt» nok 

når det er utarbeidet den 1. i den måneden den midlere vannføringen er på sitt maksimale.  Et 

annet aspekt er at for disse regimeklassene er det få felt slik at evalueringsgrunnlaget blir lite. 

Ut fra tabell 4 kan antall felt i hver klasse leses. I H2L2/H2L3 er det 9 felt og i H3L2/H3L3 er 

det 13 felt. 
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En studie som er gjort i Sverige av Olsson et al. (2016) sier at statistiske metoder generelt er 

best til å predikere vannføringen for long lead times. Når det nærmer seg perioden for 

varselet, vil HBV modellen bli viktigere og viktigere, og den relative treffsikkerheten til 

dagens metoder vil øke. Studien delte inn i tre startdatoer for varselet, 1. januar, 1. mars og 1. 

mai, for å se på forskjellen på hvor bra varslene ble desto nærmere de kom flomhendelsen. 

 

6.4 I hvilke felt er resultatene best? 

Etter å ha delt alle de 109 feltene inn i regimegrupper, er det blant disse en stor gruppe på 66 

felter som er blitt kategorisert som H1L1 og er brukt videre for å se om det kan finnes noen 

egenskaper ved de forskjellige feltene som gjør at de får gode eller dårlige resultater på 

predikasjonene av vårflommen. Det er brukt boksplott til å si noe om hvordan spredningen av 

resultatene for evalueringen er i forhold til ulike egenskaper. Egenskaper som er undersøkt 

opp mot resultatene er arealet på nedbørsfeltet, andel innsjø, bre og fjell i feltet, SWE-verdien 

for april, gjennomsnittshøyden til feltet (Hypso50) og maksimalverdien for høyde i feltet.  

For å evaluere disse egenskapene opp mot resultatene fra HBV-modellen har oppgaven 

benyttet seg av NVE sin rapport nr. 30/2014. Denne rapporten skrevet av Steinius et al. gir en 

kort innføring i forskjellige egenskaper til et felt og dets påvirkning på flomforløpet. Felt som 

har liten selvregulering/ demping gir raske og spisse flomforløp, og felt med høy 

selvreguleringsevne/ demping gir en mer langvarig flom med en lavere flomtopp. Et felts 

selvreguleringsevne i kombinasjon med klimatiske forhold er viktige faktorer som spiller inn 

på den påfølgende flommen. Under følger en presentasjon med hovedpunkter fra rapporten 

om de vanligste feltegenskapene og hvordan de påvirker flomforløpet og feltets evne til å 

regulere seg.  

• Areal: Felt med stort areal har ofte mindre flommer enn felt med mindre areal. Stort 

areal gir større demping, og sannsynligheten for intensiv nedbør over hele feltet på 

samme tid minker. 

• Effektiv sjøprosent: Et felt har bedre evne til å dempe en flom og regulere seg dersom 

det har en høy effektiv sjøprosent. 

• Snaufjell/barfjell/tynn jordsmonn: Dersom feltet har høy andel av disse egenskapene, 

vil det ha liten mulighet til å regulere seg selv og dempe en flom. Dette fører til raske 

og spisse flomforløp. 
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• Myr: Høy andel myr virker dempende på flomforløp frem til myrene er mettet med 

vann. Når myrene er mettet med vann, bidrar de til raskere flomforløp. 

• Skog, vegetasjon og dyrket mark: Dersom feltet har høy andel av disse faktorene, 

betyr det ofte at det er et tykkere lag med jord som er med på å dempe flomhendelser. 

Vegetasjon øker også fordampingen av vann gjennom transpirasjon. 

• Helningen i feltet: Større feltgradient, altså brattere felt, gir økt hastighet på vannet og 

dermed økt avrenning. 

• Middelvannføring/nedbør: Et område med mye nedbør gir mye vann i feltet og jevnt 

over høyere flomtopper i forhold til felt med lite nedbør dersom de andre 

feltparameterne er tilnærmet like. 

• Høyde over havet: Nedbøren øker med høyde over havet, mens temperaturen minker. 

Dette fører til at mer nedbør kommer som snø om vinteren og bidrar til større 

smelteflommer. Smelteflommer forekommer også senere på året i høyereliggende felt 

sammenlignet med lavereliggende felt. 

• Nærhet til kysten/innlandet: Felt som ligger nær kysten har en mer utjevnende 

temperatur gjennom året. Dette fører til at det er mer vanlig med regn på vinteren 

også, noe som fører til flommer gjennom hele året. Innlandet har ofte mer stabile 

vinterforhold med nedbør som snø og opplagring av snø om vinteren. Dette fører igjen 

til felt med dominerende smelteflommer om våren og sommeren. 

• Bre: Stor andel av bre i feltet fører til økt avrenning som følge av smelting. Dette i 

tillegg til mye nedbør kan føre til store flommer spesielt på sommeren. I perioder når 

breen ikke er snødekt vil isen bidra til raskere avrenning.  

For resultatene i denne oppgaven for feltene med H1L1-regime er det størst utslag på hvor 

stor andel bre det er i feltet. Det er tydelig å se at for både korrelasjonen for flomtoppene og 

for volumet er det betydelig bedre resultat for feltene som har liten andel av bre i feltet. Figur 

34 viser dette for varslene gitt for flomtoppen i januar og april. Mange av feltene med mye bre 

har ofte vårflommen seint i perioden i juli og august. Dette gjør at ledetiden for varslene blir 

lengre og dette har vist seg å spille inn på hvor gode resultatene blir.  

Felt med høy andel av SWE 1. april virker til å ha de beste resultatene for korrelasjonen for 

flomtopp og volum. Figur 35 og 36 viser korrelasjonen i april og juni mot SWE 1. april. De 

feltene som har den desidert største andelen av SWE i april har dårlig korrelasjon mellom 

varslet og observert hendelse av vårflommen for varsel gitt 1. april eller senere. Dette gjelder 

for de feltene med SWE 1. april over 1500 mm. Av disse 66 feltene er det 4 felt som har SWE 
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over 1500 mm 1. april. Tre av disse feltene ligger i Sogn og Fjordane, og ett felt ligger i Mo i 

Rana. Det som er felles for disse 4 feltene er at de har en stor andel bre i feltene, henholdsvis 

34, 74, 42 og 20 %. De er også små i areal, og de tre i Sogn og Fjordane er under 65 km2. De 

har også en bratt høydekurve i feltene, fra lav minimumshøyde til høy maksimalhøyde. Ved å 

se bort fra disse 4 feltene er det både for flomtopp og volum best korrelasjon mellom de 

feltene med mest SWE den 1. april sammenliknet med de med lav andel SWE. 

Når det gjelder arealet på feltene virker ikke dette til å ha så stor betydning for varsler gitt 

tidlig for flomtopp og volum. Figur 39 viser utvikling fra januar til juni. Fra januar til april er 

det ikke det store forskjellene i arealstørrelse og resultatene. Fra mai ser en at felt med store 

areal får bedre korrelasjon.  For juni og juli har de store feltene bedre korrelasjon enn i april 

og mai. De feltene som har stort areal ligger enten langt øst og nord i Norge, som Masi, 

Svartfossberget, Polmak og Vækkava, eller er felt som har høy maksimal høyde i feltet, som 

Rosten, Nybergsund og Horgheim, som alle har ett maksimal høyde på nedbørsfeltet på opp 

mot eller over 2000 meter. Av disse 8 feltene med stort areal har 5 flomtoppen i juni når en 

ser på midlere sesongvariasjon for vannføringen, men ser en på ett og ett år er det tydelig at 

flomtoppen også kommer senere for disse feltene i flere år. De tre siste feltene har toppen i 

vannføringen i mai, men som for de 5 første inntreffer denne toppen senere enn mai i enkelte 

år. Dette kan tyde på at de feltene med stort areal > 1000km2 har senere flomtopp en de andre 

feltene og dermed får bedre varsler i juni og juli. Disse feltene med stort areal er også felt som 

ligger i områder med mye snø, og temperaturene er kaldere langt nord i Norge og høyt til 

fjells. Dette tyder på at smeltingen av den lagrede snøen starter senere i disse feltene og 

dermed får de vårflommen senere. Store felt krever store volumer av tilført vann for å bygge 

opp en storflom. Dette kan forekomme som følge av stor snøsmelting som toppes med 

nedbør, eller store nedbørsmengder på kort tid (Sælthun, 1999). 

Figur 37 viser korrelasjonen mot den maksimale moh i feltet. Det virker som om feltene med 

de høyeste høydene har best korrelasjon i april og mai, mens de feltene som har en 

makshøyde i feltet på under 1000 meter har den dårligste korrelasjonen. I juni derimot ser det 

ut som at det ikke er noe forskjell på korrelasjonen avhengig av hvor høy den høyeste toppen i 

feltet er. De feltene med høye høyder er trolig også felt med mye nedbør som snø om 

vinteren. Dette kan igjen føre til snø som er lagret og dermed gode forhold for snøsmelting 

om våren. I korrelasjonen mot hypso50 i figur 38, som er gjennomsnittshøyden for feltet, er 

det ikke like klare forskjeller som for maksimal høyde. De feltene med høyest 

gjennomsnittshøyde har litt bedre korrelasjon i april og mai enn de feltene med 
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gjennomsnittshøyde under 500 meter. I juni ser det ut til at gjennomsnittshøyden spiller liten 

rolle for hvor god korrelasjonen for varselet er. 

Andel fjell i prosent og andel innsjø i prosent vist i figur 40 og 41 ser ikke ut til å ha noen 

betydelig innvirkning på om resultatene i denne oppgaven blir bedre eller dårligere. Disse 

faktorene spiller sannsynligvis mer inn på hvordan selve flomforløpet blir. Mye innsjø i et felt 

kan være med på å bremse flomforløpet, og mye fjell i feltet kan være med på å gi raske og 

spisse flomforløp. 

For disse 66 feltene som er klassifiserte som H1L1-felt er det store forskjeller på hvor bra 

varslene er. Nedenfor vil det komme noen eksempler som viser forskjeller på resultatene for 

felt som er kategoriserte som H1L1.  

Det feltet som har best predikasjon i januar er 12.171, Hølervatn i Sør-Aurdal kommune i 

Oppland, her gitt ved korrelasjonen: 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

0,48 0,47 0,49 0,50 0,54 0,39 0,35 
Tabell 8: Korrelasjon for flomtopp for felt 12.171, Hølervatn. 

 

Dette feltet har ganske jevnt over likt resultat for korrelasjonen for flomtopp fra varselet fra 1. 

januar og fremover. Flomtoppen for dette feltet er i mai, og det er i denne måneden varselet er 

best. Målestasjonen er på 780 moh. Figur 12 viser midlere sesongvariasjon for vannføringen 

for flere felt. Det som virker å gå igjen for felt med H1L1-regime som har godt varsel helt fra 

januar og til flomhendelsen inntreffer, er at de har veldig lav vannføring i vintermånedene før 

det kommer en brå topp i april eller mai når flomhendelsen kommer. Dette gjelder for 

Hølervatn, og det samme er tilfellet med Buvatn. Begge disse feltene ligger i områder med 

kalde temperaturer og ganske høyt i terrenget slik at det meste av nedbøren som kommer om 

vinteren vil falle som snø og bli lagret. Når våren kommer og snøen smelter, virker det som 

om det forekommer en brå og rask økning i vannføringen. De feltene med gode resultater 

allerede i januar virker til å ha stabile forhold fra år til år slik at modellen har gode og 

«riktige» innputtverdier som ikke spriker for mye.  

Felt 247.3, Karpeevla i Sør-Varanger i Finnmark, er «median» feltet for resultatet for 

korrelasjon for varselet gitt 1. januar og har følgende utvikling på korrelasjonen: 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

0,09 0,13 0,18 0,22 0,38 0,85 0,52 
Tabell 9: Korrelasjon for flomtopp for felt 247.3, Karpeelva. 
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Her vises tydelig utviklingen med at varselet blir bedre og bedre frem mot den måneden som 

flomtoppen kommer. Dette feltet har en flomtopp i mai om en ser på den midlere 

sesongvariasjon for vannføring i Karpeelva, figur 12. Vannføringen er i tillegg høy i juni, og 

for noen år kommer flomtoppen i mai og for andre år inntreffer den i juni. Dette er nok årsak 

til den høye korrelasjonen for juni.  

 

Det H1L1-feltet med dårligst resultat på korrelasjonen for flomtopp mellom simulerte 

vannføringer 1. januar og det som ble observert er felt 21.47, Lislefjødd i Bykle kommune i 

Aust-Agder: 

 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

Korrelasjon -0,28 -0,18 -0,07 -0,03 -0,01 0,35 0,1 

ROC 0,45 0,47 0,55 0,58 0,54 0,72 0,49 

CRPSS -0,23 -0,26 -0,26 -0,35 -0,4 -0,03 0,03 
Tabell 10: Korrelasjon, ROC og CRPSS for flomtopp for felt 21.47, Lislefjødd. 

 

Dette feltet har veldig dårlige resultater for evalueringskriteriene gjennom hele vinteren og for 

våren. Korrelasjonen og ROC til dette feltet blir bedre for juni. Dette feltet har flomtoppen i 

juni, og dermed må en helt til den måneden som flommen kommer i før varselet er av en slik 

betydning at det klarer å varsle vannføringen brukbart. CRPSS-resultatet tyder på at varslene 

ikke er bedre enn klimatologien. Det er litt overraskende at dette feltet ikke har bedre 

resultater enn det har. Feltet har mange av de samme trekkene som det Buvatn og Hølervatn 

har. Målestasjonen til Lislefjødd ligger på 890 moh. Det har en midlere vannføring som 

minner om de to andre feltene med lav vintervannføring og en brå oppgang før mai. Det tyder 

på at det akkumuleres mye snø i løpet av vinteren.  

Noen felt har bra samsvar mellom observerte vannføringer og simulerte vannføringer mens 

andre har dårlig samsvar. Det er ikke lett å finne noe entydig svar på hvorfor det er store 

forskjeller mellom felt. 

 

6.5 HBV-modellen sammenliknet med regresjon 

Oppgaven vil her drøfte hvordan den enkle regresjonsmodellen sine resultater er i forhold til 

resultatene NVE sin modell har. Det er enkelt å sammenligne resultatene fra HBV-modellen 

og regresjonen siden de samme evalueringskriteriene er utarbeidet for begge modellene.  
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Først er det sett på varsel som er gitt den 1.april mot SWE-verdien 1.april. Dette er gjort for å 

se på resultatene mot Schlichting et al. (2017) og fordi det er 1. april som blir sett på som den 

datoen snømagasinet er på sitt høyeste. Korrelasjonen gir litt bedre resultater for HBV-

modellen sammenliknet med regresjonen, både for flomtopp og volum. Dette kan leses ut fra 

figur 50 og 51, samt tabell 6. Resultatene for ROC og CSI er også bedre for HBV-modellen.  

For CRPSS er det regresjonsmodellen som gir de beste resultatene for varslene både for 

flomtopp og volum. Figur 48 og 49 samt tabell 6 viser dette. Figur 52 viser tydelig at 

regresjonsmodellen har bedre resultater enn det HBV-modellen har for CRPSS og at HBV-

modellen generer mange negative resultater for CRPSS. Det virker som om HBV-modellen 

genererer mange felt med negative verdier i forhold til det som regresjonene gjør. Tabell 5 

angir antall negative og positive verdier for CRPSS for april. Kartene i figur 17 og 21 viser 

også tydelig at det er mange flere felt i regresjonsmodellen som har positive verdier for 

CRPSS sammenliknet med HBV-modellen. CRPSS for de simulerte verdiene er dårligere enn 

klimatologien for de fleste feltene for simuleringer generert 1. april. CRPSS >0, betyr at 

varselet er bedre enn klimatologien. CRPSS for regresjonen tyder på at regresjonen er bedre 

enn klimatologien i veldig mange av feltene og spesielt på beregning av volumet, hvor det 

kun er 4 felt med negativ CRPSS. Fra tabell 6 framkommer det også at maksimal- og 

medianverdiene for CRPSS er høyere for regresjonen enn for HBV-modellen.  

Ut fra resultatene i artikkelen skrevet av Schlichting et al. (2017) og resultatene som er funnet 

i denne oppgaven ser resultatene ut til å samsvare ganske bra. Flomtoppen ser ut til å ha 

samme resultat for begge undersøkelsene, mens det ser ut som artikkelen har litt lavere 

CRPSS for volum. Dersom alle felt som ikke er H1L1 tas bort, er medianen ganske lik som 

for artikkelen sine resultater for volum.  

Å se på resultatene for alle 109 feltene eller bare de 66 feltene som er kategorisert som H1L1-

felt gir ikke store forskjeller i resultatene. Dette kan ha sammenheng med det som ble 

diskutert i kapittel 5.7 med at feltene som ikke er kategoriserte som H1L1 har en topp i 

vannføringen på vinteren eller tidlig vår, noe som gir gode evalueringsresultater. Et annet 

moment er at det er veldig få felt i regimeklassene H2L2/H2L3 og H3L2/H3L3, henholdsvis 9 

og 13 felt. 

Det virker som om HBV-modellen har en systematisk bias, spesielt når den kalkulerer 

volumet. HBV-modellen ser ut til å overestimere volumet. Når en ser på 

evalueringsresultatene for volumet og spesielt på CRPSS og Nash-Sutcliffe virker disse lave 
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og dårlige for flere av feltene, i vedlegg 1 kan resultatene for noen eksempler leses. Det kan 

virke som om HBV-modellen overestimerer volumet når en ser på scatterplottet i figur 25 for 

korrelasjonen. Korrelasjonsresultatene blir bra siden de to funksjonene følger hverandres 

forandringer, men på grunn av overestimeringen blir Nash-Sutcliffe og CRPSS dårlige, siden 

de er veldig sensitive for under- og overestimering. Figur 25 viser at flere av observasjonene 

for medianscenarioet er samlet over diagonalen, og mange ganske langt opp mot det venstre 

hjørnet. Under diagonalen er det mindre observasjoner. Dette gir bra resultat på korrelasjonen, 

mens Nash-Sutcliffe og CRPSS blir påvirket negativt av denne fordelingen 

(overestimeringen). 

Regresjonen generelt for alle måneder viser den samme utviklingen som for HBV-modellen 

sine resultater. Figur 19 og 20 viser korrelasjonen i januar og april for regresjonen, og det er 

mye bedre resultater i april sammenliknet med januar. Regresjonen er beregnet ut fra SWE 

den første i hver måned, så for januar er SWE 1. januar brukt. For månedene i slutten av 

perioden, mai, juni og juli er det flere av feltene som ikke får opp resultater. Dette skyldes at 

det ikke er beregnet noe SWE i starten av måneden. Kriteriet for SWE den 1. i hver måned er 

at det må være 10 eller flere år med SWE. Er det mindre enn 10 år med SWE vil snømengden 

bli satt til 0, og regresjonen vil ikke bli utført. Resultatene for regresjonen er at jo nærmere en 

kommer flomtoppen eller det volumet som er observert vil varselet bli bedre. Når en ser på 

resultatene for enkeltfelt som for eksempel i vedlegg 1, ser en at for de to feltene som er 

kategorisert som gode Jaren og Buvatn har litt bedre resultater med HBV-modellen enn for 

regresjonen, men forskjellen er ikke store. Regresjonen har i tillegg den samme utviklingen og 

variasjonen i resultatene som det HBV-modellen har. Regresjonen har som HBV-modellen 

store sprik i hvor bra den er for ulike felt, ser en på figur 27 og 28 som viser plottene for 

regresjonen for et bra felt og et dårlig felt ser en store forskjeller. For Buvatn ser en at 

regresjonen treffer mye bedre langs diagonalen på plottet mens det for Farstadelva er mye mer 

spredte datapunkter rundt om i plottet. ROC- plottet i figur 29 er også mye bedre for Buvatn 

enn for Farstadelva.  

I denne oppgaven er SWE for de ulike månedene blitt beregnet ut fra observerte temperaturer 

og nedbør. Hadde det vært tilgjengelig observerte snødata fra feltene ville SWE verdiene nok 

vært mer riktige noe som kunne ha ført til at regresjonen kunne fått enda bedre resultater.  
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6.6. Snøens innvirkning 

For å se på snøens innvirkning på varslene er det brukt boksplott for å se på snøens 

vanninnhold den 1. april, og varslene er gitt etter dette.    

Figur 44 og 45 viser sammenhengen mellom korrelasjon og SWE 1.april og varslene gitt etter 

denne datoen. Det er de feltene med mest snø som har den beste korrelasjonen. For de feltene 

med ekstremt mye snø er det ikke like god korrelasjon. Disse feltene er små felt med ekstremt 

mye snø og stor breandel og bratte helninger. Dette gir dårlige samsvar mellom observerte og 

simulerte vannføringer. For flomtoppen er det ikke så store utslag, boksene er ganske like. For 

volumet virker det som om mer snø/SWE gir bedre resultater for korrelasjonen. 

Været er en av de viktigste faktorene for hvordan vårflommen blir i et felt. Hvordan været er 

gjennom vinteren og våren når vannføringen når sitt høyeste. Med været menes temperatur og 

nedbør, hvor mye snø som blir lagret og hvor varmt er det når snøen smelter. Dersom det i 

tillegg kommer regn når snøen smelter, vil vårflommen bli større. I oppgaven er det sett på 

om det er noe sammenheng mellom andel dager med negativ temperatur (WSZ), figur 46, og 

andel regn av total nedbør (WRRatio), figur 47, mot de ulike evalueringsresultatene for 

varslene. De feltene som har lav andel av regn om vinteren har de beste varslene i forhold til 

feltene med høy andel av regn. Det er også en sammenheng mellom feltene som har de 

kaldeste temperaturene og gode resultater. Dette henger ofte sammen, slik at for feltene med 

lav temperatur og lav andel regn, vil nedbøren komme som snø i løpet av vinteren. Dette tyder 

på at HBV-modellen er bedre til å predikere den kommende vårflommen i felt som nedbøren 

kommer som snø og den blir lagret.   

Ut fra disse temperatur og nedbørsdataene er det sett på potensiell akkumulert snødybde den 

1. april. Denne funksjonen er laget ved å summere opp den nedbøren som er beregnet å falle 

som snø fra 1. november til 1.april. Denne funksjonen tar ikke høyde for smelting gjennom 

vinteren. Figur 42 og 43 viser at de feltene som har potensiale til å ha mye lagret snø 1. april 

ser ut til å gi de beste resultatene når en ser på korrelasjonen for volumet. For korrelasjonen 

for flomtoppen ser ikke tendensen ut til å være like tydelig. Det en ser er at de feltene med 

mindre enn 50 cm potensielt lagret snø 1. april har de dårligste resultatene for sammenhengen 

mellom observert og simulerte vannføringer.  

Det er felt som er kategorisert som H1L1 og med noen felt fra gruppen H2L1 som gir de beste 

resultatene for varslene. Dette er felt som er kategoriserte med akkumulasjon av snø om 
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vinteren, lite vintervannføring og størst vannføring på våren og tidlig sommer. Feltene med 

dårligst resultater er representer med de feltene som har overgangsregimer og høstflommer og 

ikke er så «styrt» av snøen. Det virker til at de feltene som har lav og stabil vintervannføring 

etterfulgt av en brå og bratt økning i vannføringen på våren er de feltene som har de beste 

resultatene for tidlige varsler. Dette er felt som Buvatn og Hølervatn, som har stabile og 

forutsigbare vintre. De feltene som har de mest stabile vintrene med kalde temperaturer og 

nedbør som snø som blir lagret frem til snøsmeltingen er de feltene som klarer å predikere 

vannføringen lengst frem i tid. Buvatn og Hølervatn er også felt som ligger langt inn i landet 

og bort fra kysten. Farstadelva som har mye dårligere resultater ligger helt ute ved kysten og 

har varmere temperatur om vinteren og ikke så stabilt klima som de to andre feltene.  

Regresjonen er laget med den tanken at det er sammenheng mellom snøen i nedbørsfeltet og 

den observerte vannføringen i feltene. Ved å se på sammenhengen mellom vanninnholdet for 

snøen den første hver måned og observasjoner. Resultatene for denne regresjonen er ikke mye 

dårligere enn resultatene for HBV-modellen, dette viser at det er sammenheng mellom snøen 

og vannføringen på våren/ tidlig sommer. Dette kan en tydelig se ut fra de to eksempelfeltene 

som det er vist utvalgte plott for. Buvatn, som har fjellregime, og Farstadelva, som er et felt 

med atlantisk regime som en finner i ytre kystområder i Norge fra Lofoten og sørover. Figur 

27 og 28 viser at det er mye bedre samsvar mellom de observerte flomtoppene og verdien til 

SWE i starten av april for Buvatn enn det er for Farstadelva. Det er lettere å tilpasse en linje 

til parene observert flomtopp~SWE og observert volum~SWE for Buvatn sammenliknet med 

Farstadelva.  

Snøen er med på å bestemme mye for hvordan vårflommen blir i mange felt og også for hvor 

bra varslene som blir genererte blir. Felt med stabile vintre kan gi varsler med gode resultater 

tidligere enn andre felt. For å forbedre snødataene er det mulig å assimilere snø, altså å bruke 

observasjonsdata for snø gjort ved fysiske målinger i feltet og sammenlikne de med verdiene 

som modellen beregner. Deretter blir den beste tilnærmingen mellom de observerte og de 

modellerte verdiene for snø funnet, og disse verdiene brukes i den videre predikeringen av 

vannføringen (vårflommen).  
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7.0 Konklusjon 

Formålet med denne oppgaven er å evaluere flomvarslene som NVE gjør for vårflommen. Det 

er evaluert for flomtopp og for volumet av vannet som kommer. I tillegg er det laget en enkel 

regresjonsmodell for å se på hvor godt den kan forutse vannføringen ved hjelp av 

snømengden den 1. i den måneden et varsel blir gitt og observerte historiske data for 

vannføringen.  

Resultatene viser at varslene spriker. For noen felt er det gode resultater for hvor god 

predikasjonen er for den kommende vårflommen både når det gjelder flomtoppen og for 

volumet på vannet som kommer. I andre tilfeller er det dårlig sammenheng mellom varsler og 

det som faktisk skjer. Evalueringen viser at varslene klarer å predikere volum bedre enn 

flomtopp. Hva slags hydrologisk regime et felt har spiller inn på hvor gode resultatene blir, 

men selv innenfor samme regimeklasse er det forskjeller.  

Det er sett på når et varsel er godt nok og når det er best. Det er ingen tvil om at varselet må 

bli gitt den måneden som flomhendelsen skjer for å kunne gi det beste varselet. Det virker 

også som om flertallet av feltene har vanskeligheter med å gi gode varsler tidlig når ledetiden 

er lang. Mange felt har en betydelig bedring i resultatene fra april og utover. Feltene med best 

resultater for varsler gitt tidlig i perioden er de feltene som har stabile vintre. Det ser ut til å 

være felt med kaldt vær som fører til akkumulering av snø i løpet av vinteren. Disse feltene 

har stabilt lav vannføring om vinteren, med en brå knekk opp i vannføringen når den største 

vannføringen kommer ved snøsmeltingen. Typiske H1L1-felt som ligger høyt og har kaldt og 

stabilt vintervær.  

Regresjonsanalysen, der det er laget en lineær modell ut fra vanninnholdet i snøen og 

observerte vannføringsdata, ser ut til å gi gode resultater for varsel av flom. Dette vil da gjelde 

for de feltene som har snø i feltet om vinteren. Korrelasjonen mellom observerte og simulerte 

vannføringer er bedre for HBV-modellen, men når det gjelder CRPSS-resultatene er de bedre 

for regresjonen. Dette viser også at det snøen har stor betydning for vårflommen.  

Både for HBV-modellen og regresjonsanalysen er det de feltene som er karakterisert som 

fjell- eller innlandsregimer som gir de beste varslene. Det forekommer at felt fra andre 

regimegrupper kan gi gode varsler i noen måneder, men varslene her spriker mer.  
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For å forbedre resultatene som er funnet i denne oppgaven for HBV-modellen kan det også 

korrigeres for volumet for å få bedre resultater for Nash-Sutcliffe og CRPSS, to kriterier som 

er sensitive for korrelasjon og over- og underestimering. Det ser ut til at HBV-modellen 

overestimerer volumet, og dette gjør utslag på CRPSS og Nash-Sutcliffe. I beregningen av 

CRPSS predikerer HBV-modellen veldig mange felt med negative CRPSS-verdier i forhold 

til regresjonen. Dette gjelder spesielt for beregning av volum.  

Etter å ha evaluert og sett på resultater for HBV-modellen og regresjonen hver for seg er det 

en ide å se på disse to metodene sammen for å forbedre resultatene ytterligere. Ved å 

kombinere regresjon og scenariokjøringer i en multimodell, hvor det beste fra begge 

modellene blir slått sammen, er det sannsynlig at det er mulig å få til bedre og mer robuste 

resultater fra HBV-modellen. Det er gjort andre studier som støtter opp om denne tanken. En 

annen måte å forbedre varslene på kan være ved å assimilere snø. Siden sesongvarslene for 

været har blitt mye bedre de siste årene bør det også prøves med disse varslene som innputt i 

modellene.  

Det er en tydelig sammenheng mellom snø i fjellet og den kommende vårflommen. En måte å 

forbedre modellene for predikeringen av vårflommen er å forbedre innputtdataene som gjelder 

snømengden i fjellet. Snø er vanskelig å måle for et stort område med dagens hjelpemidler. 

Snø fordeler seg ulikt over terrenget, og det er vanskelig å gi et eksakt mål for et helt felt. Det 

forskes på å bedre metodene for å observere snømengde i felt. Dette gjelder både in-situ 

målinger og satellittobservasjoner. Flere studier som har sett på varsling av vårflom mener at 

fjernmåling av snø er god måte å forbedre målingene på, og dermed forbedre innputtdataene 

til flomvarslingsmodellene.   
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Vedlegg 1: Tabell over evalueringskriteriene for eksempelfelt fra de ulike 

regimeklassene 

 

12.150 Buvatn H1L1. God

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Korrelasjon 0.47 0.54 0.54 0.55 0.60 0.59 0.24

Crpss 0.02 0.09 0.08 0.06 0.06 -0.01 0.00

Roc-areal 0.71 0.75 0.74 0.72 0.73 0.67 -0.50

BSS 0.17 0.22 0.17 0.13 0.11 -0.73 -inf

CSI 0.43 0.48 0.50 0.47 0.48 0.29 -1.00

REFF 0.04 0.15 0.16 0.15 0.05 0.16 -0.01

Korrelasjon 0.29 0.35 0.43 0.42 0.56 0.29 0.37

Crpss -0.13 -0.10 -0.07 -0.11 -0.10 -0.46 -0.19

Roc-areal 0.56 0.62 0.66 0.69 0.69 0.68 0.76

BSS 0.05 0.04 -0.02 0.03 0.00 -0.12 -0.12

CSI 0.00 0.20 0.17 0.14 0.27 0.00 0.00

REFF -0.15 -0.12 0.02 -0.04 -0.05 -0.74 -0.05

Korrelasjon 0.40 0.50 0.51 0.50 0.53 NA NA

Crpss 0.07 0.12 0.11 0.12 0.14 NA NA

Roc-areal 0.43 0.53 0.61 0.63 0.67 NA NA

BSS 0.07 0.14 0.10 0.09 0.08 NA NA

CSI 0.44 0.47 0.46 0.47 0.44 NA NA

REFF 0.13 0.23 0.25 0.24 0.26 NA NA

Korrelasjon -0.08 0.17 0.21 0.23 0.42 NA NA

Crpss -0.01 0.04 0.04 0.05 0.11 NA NA

Roc-areal 0.42 0.55 0.56 0.63 0.65 NA NA

BSS 0.02 0.01 -0.01 0.08 0.06 NA NA

CSI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA

REFF -0.03 0.04 0.06 0.06 0.19 NA NA

107.3 Farstadelva H3L3

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Korrelasjon -0.42 -0.02 0.01 0.45 0.16 -0.23 0.14

Crpss -0.04 0.01 -0.02 0.10 -0.10 -0.05 0.04

Roc-areal 0.38 0.54 0.44 0.90 0.46 0.5 0.5

BSS -0.02 0.01 -0.25 0.5 -0.97 0.02 0.02

CSI 0 0 0 0.5 0 0 0

REFF -0.23 -0.11 -0.10 0.22 -0.06 -0.06 0.10

Korrelasjon -0.39 -0.04 -0.05 0.03 -0.16 -0.11 0.45

Crpss -0.07 -0.08 -0.12 -0.21 -0.42 -0.09 0.08

Roc-areal 0.37 0.42 0.45 0.56 0.35 0.45 0.74

BSS 0.06 0.05 0.01 0.03 -0.01 -0.09 0.13

CSI 0 0 0 0 0 0 0

REFF -0.20 -0.01 -0.17 0.34 -0.70 -0.13 0.08

Korrelasjon -0.01 -0.32 -0.60 -0.25 NA NA NA

Crpss 0.01 -0.03 -0.01 -0.02 NA NA NA

Roc-areal 0.43 0.24 0.12 0.07 NA NA NA

BSS -0.16 -0.17 -0.22 -0.22 NA NA NA

CSI 0.07 0 0 0 NA NA NA

REFF -0.05 -0.15 -0.10 0.09 NA NA NA

Korrelasjon 0.15 -0.03 -0.31 -0.46 NA NA NA

Crpss 0.04 0.02 -0.01 -0.01 NA NA NA

Roc-areal 0.43 0.59 0.32 0.26 NA NA NA

BSS -0.03 -0.05 -0.03 -0.04 NA NA NA

CSI 0 0 0 0 NA NA NA

REFF 0.03 -0.01 -0.04 0.04 NA NA NA

Flomtopp-Regresjon

Volum-Regresjon

Flomtopp

Volum

Flomtopp-Regresjon

Volum-Regresjon

Flomtopp-HBV

Volum-HBV



 

 

ii 

 

 



 

 

iii 

 

 

26.26 Jogla H2L1. dårlig

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Korrelasjon -0.06 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.19 0.10

Crpss -0.14 -0.23 -0.20 -0.30 -0.39 -0.41 -0.20

Roc-areal 0.42 0.39 0.40 0.39 0.38 0.32 -0.50

BSS -0.20 -0.52 -0.52 -0.65 -0.81 -2.37 -inf

CSI 0.14 0.11 0.14 0.15 0.11 0.07 -1.00

REFF -0.44 -0.60 -0.53 -0.71 -0.88 -0.79 -0.34

Volum

Korrelasjon 0.25 0.43 0.62 0.70 0.71 0.66 0.50

Crpss -0.01 -0.14 -0.07 -0.18 -0.44 -0.49 -0.26

Roc-areal 0.66 0.72 0.83 0.80 0.75 0.85 0.69

BSS 0.07 -0.01 0.12 0.20 0.19 0.16 0.09

CSI 0.11 0.17 0.27 0.42 0.42 0.46 0.00

REFF -0.03 -0.12 -0.01 -0.05 -0.44 -0.71 -0.26

Korrelasjon -0.85 -0.38 -0.20 -0.27 -0.36 NA NA

Crpss -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 NA NA

Roc-areal 0.25 0.26 0.31 0.34 0.28 NA NA

BSS -0.38 -0.41 -0.38 -0.39 -0.42 NA NA

CSI 0.28 0.30 0.24 0.24 0.23 NA NA

REFF -0.13 -0.09 -0.08 -0.10 -0.12 NA NA

Korrelasjon 0.08 0.36 0.58 0.67 0.68 NA NA

Crpss 0.03 0.11 0.22 0.29 0.31 NA NA

Roc-areal 0.61 0.69 0.81 0.82 0.75 NA NA

BSS 0.05 0.09 0.18 0.27 0.41 NA NA

CSI 0.00 0.00 0.27 0.42 0.36 NA NA

REFF 0.00 0.15 0.35 0.46 0.47 NA NA

6.10 Gryta H2L2

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Korrelasjon 0.08 0.26 0.39 0.59 0.73 0.15 0.23

Crpss 0.00 0.04 0.08 0.15 0.06 0.02 0.08

Roc-areal 0.45 0.57 0.65 0.76 0.97 -0.50 -0.50

BSS -0.05 0.00 0.05 0.16 0.24 NaN NaN

CSI 0.00 0.05 0.26 0.37 0.40 -1.00 -1.00

REFF -0.04 0.04 0.12 0.26 0.20 -0.13 -0.12

Korrelasjon 0.10 0.39 0.50 0.75 0.74 0.31 0.44

Crpss -0.28 -0.25 -0.19 -0.03 -0.40 -0.03 0.09

Roc-areal 0.55 0.62 0.70 0.85 0.78 0.66 0.78

BSS 0.05 0.02 0.01 0.13 -0.06 -0.11 -0.03

CSI 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

REFF -0.49 -0.53 -0.49 -0.02 -0.48 0.09 0.19

Korrelasjon -0.10 0.18 0.31 0.52 NA NA NA

Crpss -0.02 0.02 0.07 0.16 NA NA NA

Roc-areal 0.41 0.52 0.62 0.73 NA NA NA

BSS -0.04 -0.02 0.05 0.15 NA NA NA

CSI 0.00 0.05 0.17 0.17 NA NA NA

REFF -0.09 -0.02 0.06 0.23 NA NA NA

Korrelasjon -0.23 0.27 0.46 0.74 NA NA NA

Crpss -0.01 0.04 0.14 0.36 NA NA NA

Roc-areal 0.37 0.59 0.69 0.86 NA NA NA

BSS 0.05 0.02 0.02 0.19 NA NA NA

CSI 0.00 0.00 0.15 0.29 NA NA NA

REFF -0.04 0.08 0.23 0.56 NA NA NA

Flomtopp-Regresjon

Volum-Regresjon

Flomtopp

Flomtopp-Regresjon

Volum-Regresjon

Flomtopp

Volum



 

 

iv 

 

 

22.22 Søgne H3L3

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Korrelasjon -0.12 0.42 0.16 0.20 0.12 -0.05 0.11

Crpss 0.00 0.05 0.01 0.02 0.03 0.00 0.02

Roc-areal 0.29 0.73 0.42 0.64 0.39 0.50 0.50

BSS 0.00 0.15 -0.01 0.03 0.02 0.02 0.02

CSI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REFF -0.10 0.04 -0.11 0.01 -0.02 -0.19 -0.11

Korrelasjon -0.06 0.39 0.62 0.74 0.39 0.08 0.30

Crpss -0.02 0.08 0.21 0.35 0.05 0.01 0.07

Roc-areal 0.42 0.67 0.70 0.87 0.61 0.46 0.85

BSS -0.07 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.04

CSI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REFF -0.14 0.13 0.38 0.55 0.09 -0.19 -0.10

Korrelasjon -0.58 -0.23 0.11 0.20 NA NA NA

Crpss -0.02 -0.02 -0.02 0.02 NA NA NA

Roc-areal 0.19 0.34 0.70 0.40 NA NA NA

BSS -0.23 -0.25 -0.21 -0.24 NA NA NA

CSI 0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA NA

REFF -0.09 -0.11 -0.05 -0.03 NA NA NA

Korrelasjon -0.25 0.19 0.54 0.69 NA NA NA

Crpss -0.03 0.05 0.19 0.31 NA NA

Roc-areal 0.33 0.51 0.65 0.85 NA NA NA

BSS -0.08 0.07 0.07 0.11 NA NA NA

CSI 0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA NA

REFF -0.06 0.04 0.31 0.49 NA NA NA

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Korrelasjon 0.05 0.35 0.14 0.15 0.17 -0.21 -0.12

Crpss -0.07 -0.15 -0.23 -0.15 -0.04 -0.03 -0.01

Roc-areal 0.36 0.33 0.32 0.44 0.42 0.25 0.25

BSS 0.02 -0.01 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.01

CSI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REFF -0.34 -0.27 -0.45 -0.48 -0.31 -0.25 -0.19

Volum

Korrelasjon 0.25 0.49 0.56 0.72 0.50 0.42 0.14

Crpss -0.03 0.04 0.03 0.22 0.00 0.00 0.01

Roc-areal 0.51 0.77 0.78 0.89 0.59 0.58 0.73

BSS -0.21 0.04 -0.28 0.18 -0.06 0.03 -0.01

CSI 0.31 0.31 0.31 0.50 0.00 0.00 0.00

REFF -0.27 0.02 0.07 0.37 0.10 0.00 -0.09

Korrelasjon -0.10 0.05 -0.19 0.01 NA NA NA

Crpss -0.01 0.00 -0.02 -0.02 NA NA NA

Roc-areal 0.16 0.45 0.47 0.37 NA NA NA

BSS -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 NA NA NA

CSI 0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA NA

REFF -0.07 -0.04 -0.11 -0.09 NA NA NA

Korrelasjon -0.02 0.37 0.51 0.70 NA NA NA

Crpss 0.01 0.11 0.18 0.31 NA NA NA

Roc-areal 0.38 0.71 0.75 0.87 NA NA NA

BSS 0.00 0.14 0.09 0.21 NA NA NA

CSI 0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA NA

REFF -0.01 0.15 0.27 0.50 NA NA NA

Volum-Regresjon

18.10 Gjerstad-H2L3

Flomtopp

Flomtopp-Regresjon

Volum-Regresjon

Flomtopp

Volum

Flomtopp-Regresjon


