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INLEDNING 

HBV-modellen är för prognosändamål kalibrerad i 33 områden. Under våren 1986 
användes den för prognoser i 25 av dessa områden. Prognoser med arealnederbörds
metoden gjordes i 43 områden. 

Prognoserna var av 3 typer: 

1. Långtidsprognoser över kvarvarande tillrinning. 
2. Långtidsprognoser över högsta flödet under vårfloden. 
3. Korttidsprognoser över flödesutvecklingen baserade på meteorologiska fem

dygnsprognoser. 

HBV-modellen användes för alla 3 typerna av prognoser, medan arealnederbörds
metoden endast är tillämpbar på prognoser av typ 1. 

HBV-modellen är en hydrologisk-matematisk modell för beräkning av vattenföring 
utgående frän meteorologiska data. Grundversionen av modellen finns beskriven 
i rapport RHO 1 (Bergström, 1976). En sammanfattande beskrivning av modellstruk
tur och prognosmetodik ges i rapport HO 7 (Persson, 1983). Arealnederbörds
metoden baseras på regressionssamband mellan tillrinningsvolym och nederbörd. 
Den finns beskriven i HB-rapport nr 52 (Häggström 1982) . 

I det följande redovisas prognosresultaten 1986 tillsammans med en utvärdering 
av effekterna av den nederbörd, som verkligen föll under prognosperioderna. Av
snitt 1 ger en sammanfattning av nederbörd, temperatur, magasinsförhållanden 
och vattenföring. Avsnitt 2 behandlar HBV-modellen och, där så är möjligt, jäm
förelser med arealnederbördsmetoden. Avsnitt 3 behandlar resultat för areal
nederbördsmetoden samt för en prognos baserad på snötäckets vatteninnehåll. 

Rapporten riktar sig i första hand till dem, som tagit del av prognoserna, och 
förutsätter viss kännedom om prognosmetoderna. Motsvarande rapporter för 1979 -
1985 års prognossäsonger finns tillgängliga vid SMHI. 
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1. SAMMANFATTNING AV VATTENBALANSEN UNDER SNöACKUMULERINGSSÄSONGEN OCH VAR
FLODSPERIODEN 

Vintern 1985-1986 inleddes i Norrlands fjälltrakter med en mycket nederbördsrik 
oktober månad. I övriga delar av landet var oktober ganska normal ur nederbörds
synpunkt. November hade ungefär normal nederbördsmängd i hela landet. I december 
fick Norrland och Svealand normal nederbördsmängd medan Götaland fick betydligt 
över det normala. Januari månad var nederbördsfattig i fjälltrakterna medan 
större delen av övriga landet fick mer nederbörd än normalt. I februari var 
nederbörden liten i praktiskt taget hela landet. Mars däremot var nederbördsrik 
utQm i fjälltrakterna och östra Götaland som hade normal nederbörd. I april var 
nederbörden ungefär den normala i norra och västra Norrland, västra Svealand 
och västra Götaland medan landet i övrigt hade mycket nederbörd. Totalt för 
perioden november-april - ungefärliga snöackumuleringssäsongen i norra och 
mellersta Sverige - fick större delen av fjälltrakterna mindre nederbörd än 
normalt. övriga delar av Norrland och Svealand erhöll i allmänhet något över 
normal nederbördsmängd. 

Maj månad var mycket nederbördsrik i fjälltrakterna och mellersta Norrlands 
kustland och inland. Landet i övrigt hade ungefär normal nederbörd. I juni var 
nederbörden liten på de flesta håll i Norrland och Götaland medan Svealand hade 
ungefär den normala nederbörden. Under juli erhölls mer nederbörd än normalt 
främst i östra delarna av Norrlands fjälltrakter medan övriga delar av landet 
då fick i stort sett normala nederbördsmängder. 

Medeltemperaturen i oktober var högre än den normala i hela landet. · November, 
december och januari var däremot kalla månader och speciellt kallt var det i 
Norrland och norra Svealand med flera grader under normal medeltemperatur. Även 
februari var kylig, dock med undantag för Lapplands fjälltrakter där det var 
varmare än normalt. Medeltemperaturen för mars var över den normala i praktiskt 
taget hela landet. I april var det däremot kallare än normalt. Första tredje
delen av maj månad var mycket varm medan resten av månaden hade ungefär normala 
temperaturer. Sammantaget gjorde den varma inledningen att medeltemperaturen 
för maj blev över den normala i större delen av landet. Även i juni var det 
något varmare än normalt medan medeltemperaturen för juli var något under den 
normala. 

Snötäcke började bildas i norra Norrland och i södra Norrlands fjälltrakter i 
slutet av oktober. Huvuddelen av den mycket höga oktobernederbörden i fjäll
trakterna föll emellertid som regn. Den kyliga vädret i november fick sedan 
till följd att snötäcket tilltog och spred sig söderut och vid månadsskiftet 
var hela landet snötäckt. Under december förekom avsmältningsperioder och vid 
jultid var Götaland och sydligaste Svealand snöfria. Från slutet av december 
till och med februari tilltog sedan snötäcket. Längs Hallandskusten och södra 
och västra Skåne bildades dock ej något varaktigt snötäcke under vintern. An
märkningsvärt djupt var snötäcket i norra Uppland, Gästrikland och längs 
Hälsingekusten. Under mars började avsmältningen i södra Sverige och i månads
skiftet var stor del av Götaland snöfritt. I norra Sverige fortsatte emellertid 
snötäcket att växa. Under april vandrade snögränsen långsamt norrut och i slutet 
av månaden var det snöfritt upp till och med södra och östra Svealand. Det varma 
vädret i början av maj gjorde sedan att snösmältningen i norra Svealand och 
Norrland fick ett mycket snabbt förlopp. 



Snötäckets vattenmagasin inför våravsmältningen var större än det normala i 
mellersta och södra Norrlands kustland och inland, i Svealand utom fjällområdet 
och i nordöstra Götaland. Anmärkningsvärt stort var snömagasinet i norra Uppland, 
Gästrikland och längs Hälsingekusten. Mindre snömagasin än normalt låg främst i 
de västra delarna av Norrlands fjälltrakter. 

De naturliga magasinen - markvatten, grundvatten och SJoar - fylldes upp av 
regnen under sensommaren och hösten 1985. Vid månadsskiftet oktober/november 
var magasinsfyllnaden över den normala med undantag av i södra och östra Göta
land, östra Svealand och Norrbotten där magasinen var ungefär normalfyllda. I 
södra Sverige skedde sedan en ordentlig påfyllnad av magasinen i samband med 
regn och snösmältning i december. Under vintern låg magasinen vid normal till 
över normal nivå i praktiskt taget hela landet. Påfyllning skedde sedan av snö
smältning och vårregn. I Götaland och södra Svealand avtappades därefter maga
sinen i ungefär normal omfattning under försommaren. På grund av det snabba av 
smältningsförloppet i norra Sverige kom magasinen där att börja avtappas för
hållandevis tidigt på säsongen. Detta tillsammans med en torr junimånad gjorde 
att magasinsnivåerna i juni och juli i allmänhet låg något under de normala. 

Vattendragen i norra Norrlands fjälltrakter, södra Norrland och norra Svealand 
hade vid vinterns inledning i oktober-november hög vattenföring. I södra och 
östra Götaland var vattenföringen samtidigt under den normala och i landet för 
övrigt ungefär den normala. Den kyliga vintern i norra Sverige fick sedan till 
följd att vattenföringen där sjönk kraftigt. I vinterns slutskede var den där
för i Norrland och norra Svealand under den normala för årstiden. I Götaland 
och södra Svealand inträffade flera flödesperioder i december och speciellt i 
västra Götaland var det ett mycket högt flöde under julveckan. Senare under 
vintern var vattenföringen ungefär den normala i södra Sverige. 

Vårfloden inleddes i Götaland och södra Svealand under mars. Kulmen inträffade 
i södra Götaland i allmänhet i slutet av mars och i norra Götaland och sydligaste 
Svealand under april. I norra Svealand och Norrland började vårfloden komma igång 
först mot slutet av april. Den intensiva värmen i början av maj fick sedan till 
följd att vattendragen från mellersta Svealand till norra Norrland kulminerade 
under första hälften av maj. Endast vattendrag från mer höglänta områden av de 
norra fjälltrakterna hade vårflodskulmen efter mitten av maj. 

Volymmässigt var vårfloden större än normalt i Götaland, Svealand och södra och 
mellersta Norrlands kustland och inland. Kulmen skedde vid ungefär normal nivå 
i Götaland och sydligaste Svealand medan kulminationsnivån norr därom var högre 
än den normala. Speciellt höga nivåer erhölls i sydöstra Norrland, Dalarna utom 
fjällområdet och norra Värmland där flödet var ett bland de högsta under 1900-
talet. I södra och mellersta Norrlands fjälltrakter var vårflodsvolymen ungefär 
den normala i östra delarna och mindre än den normala i de västra delarna. Kulmen 
skedde i allmänhet vid något högre nivå än normalt. Vårflodsvolymen i nordligaste 
Norrland var nära den normala och kulmen skedde också vid ungefär normal nivå. 
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Figur 1. Nederbörd i norra Sverige under perioden 1985-11- 01--1986-04-30 
(ungefärliga snöaakwrruZeringasäsongen) i procent av normalvärdet . 
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2. PROGNOSER MED HBV-MODELLEN 

Metoden 

HBV-modellen är en matematisk modell för simulering av avrinning utgående från 
meteorologiska data. Modellberäkningarna utförs i dygnssteg . Ingångsdata utgörs 
av dagliga värden på lufttemperatur och nederbörd vid ett antal meteorologiska 
stationer. Månatliga standardvärden, beräknade med Penmans formel, används för 
potentiella avdunstningen. 

En tröskeltemperatur avgör om nederbörden skall räknas som snö eller regn. För 
att ta hänsyn till nederbördsmätarens vindförluster vid snöfall, dålig representa
tivitet av mätaren samt avdunstning under vintern använder man sig av en empirisk 
snöfallskorrektion. Snösmältningen baseras på en enkel graddagsrelation . Snön 
måste fyllas till vattenmättnad innan avrinning sker. 

Det smältvatten som lagras i snömagasinet återfryser vid låga temperaturer med 
hjälp av en graddagsrelation. Snörutinen körs i de flesta områden separat för 
olika höjdzoner. I många områden körs den också separat för skogsbeklädda och 
ej skogsbeklädda områden. 

I markvattenrutinen beräknas avdunstningen som en funktion av den modellerade 
markvattenhalten och den potentiella avdunstningen. Denna rutin kan också köras 
separat för olika höjdzoner och skogsbeklädda och ej skogsbeklädda områden. I 
responsfunktionen används sedan recessionskoefficienter för att skapa hydro
grafen. I stora områden körs modellen separat för delområden. Tidsfördörjnings
konstanter kan då användas för att summera de olika bidragen. 

Modellen måste kalibreras för att man skall erhålla lämpliga värden på modell 
parametrarna. En kalibreringsperiod på omkring 10 år behövs. I vissa fall måste 
kortare kalibreringsperiod användas, ned till omkring 5 år. Bedömningen av resul
tatet grundar sig på jämförelser av samstämmigheten mellan den uppmätta och 
modellberäknade hydrografen. Som ett hjälpmedel därvid används ett numeriskt 
verifikationskriterium. Resultatet av kalibreringen testas på en oberoende 
period. 

Inför en prognos körs modellen på observerade nederbörds- och temperaturdata 
fram till prognosdagen. Om det då har uppstått en väsentlig olikhet mellan den 
modellsimulerade och uppmätta hydrografen - tex på grund av att snösmältningen 
i verkligheten satt i gång tidigare än i modellsimuleringen - kan uppdatering 
tas i beaktande. Det görs i regel genom att man ändrar något i temperaturdata 
för att få bättre modellanpassning. Uppdatering görs emellertid endast i undan
tagsfall eftersom risk finns at t man endast förskjuter felet i tiden. 

Från och med prognosdagen körs modellen på någon form av förväntade data. För 
de närmast kommande dagarna kan det vara från en meteorologisk prognos. För 
övrigt används data från tidigare år. Modellen körs då på olika datauppsättningar 
från i regel 10-20 år. På det sättet erhålls en serie av olika modell simulerade 
flödesutvecklingar. Fördelningen av de olika modellsimuleringarna ger en indika
tion på sannolikheten för olika flöden. 
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Prognosernas omfattning 

Under vintern och våren 1986 kördes modellen för 33 områden, vilkas lägen fram
går av figur 2. Områdenas storlek, antalet prognostillfällen samt antalet klimat
serier som användes för långtidsprognoserna redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Prognosområden för HBV-modellen 

Område 

Junosuando 
Sitasjaure 
Suorva 
Porjus 
Boden 
Park i 
Letsi 
Kultsjön 
Malgomaj 
Ströms Vattudal 
Torrön 
Si 11 re 
Havern-Holmsjön 
Torpshammar 
Hasselasjön 
Svegs sjön 
Norränge 
Tol vfors 
Trängslet 
Gråda 
Stada rforsen . 
Karls lund 
Hjälmaren 
Hammarby 
Bernshammar 
Lernbo 
Roxen 
Blankaström 
Asnen 
Torsebro 
Simlången 
Höljes 
Moholm 

Vattendrag 

Torneälven 
Suorkejåkkå 
Stora Luleälven 
Stora Luleälven 
Luleälven 
Lilla Luleälven 
Lilla Luleälven 
Kultsjöån 
Angermanälven 
Faxälven 
Ängs strömmen 
Oxsjöån 
Ljungan 
Gimån 
Rexforsån 
Ljusnan 
Ljusnan 
Gavleån 
österdalälven 
österdalälven 
Västerdalälven 
Svartån i Närke 
Eskilstunaån 
Hammarbyån 
Hedströmmen 
Kolbäcksån 
Motala ström 
Emån 
Mörrums ån 
Helge å 
Fylleån 
Klarälven 
Tidan 

Storlek 
km2 

6740 
982 

4682 
2917 
3782 
2623 
4624 
1109 
1858 
3860 
1370 

230 
3819 
4229 

658 
5860 
6080 
2301 
4483 
7536 
4136 
1284 
4053 
890 
604 

1438 
4966 
3705 
3250 
3676 

263 
5975 
1172 

Antal prognos
tillfällen 1986 

3 
4 
1 
1 
0 
4 
4 
3 
3 
3 
0 
7 
3 
7 
1 

10 
8 
6 
5 
4 
5 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
1 
2 
0 
0 
5 
0 

An ta 1 k 1 i mat
serier 

13 
12 
16 
16 
14 
14 
23 
23 
23 
20 
21 
20 
18 
16 
24 
20 
19 
25 
17 
25 
21 
19 
20 
17 
16 
23 
22 
14 
19 
52 
13 
20 
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Figur 2. HBV-modellens prognosomP&den. 
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Utvärdering 

Vid utvärderingen av prognoserna används uppritningar av följande slag: 

a) Framkörning av modellen över vårfloden utan uppdatering. Den ur uppmätt 
nederbörd och temperatur modellberäknade tillrinningen jämförs i dessa 
figurer med verklig tillrinning. Dessutom ges den ackumulerad differensen 
mellan båda värdena. Denna differens ger ett mått på hur stor del av volym
felen i prognoserna, som beror på själva modellen. 

b) Prognoserna över återstående tillrinning har ritats upp i form av lodräta 
streck, där medianvärde, max- och minvärde och kvartiler markerats med tvär
streck. Det verkliga utfallet har ritats in som en kontinuerlig kurva. Även 
normalvärden på återstående tillrinning har ritats in (grövre kurvan). Detta 
värde är ett medelvärde för kalibreringsperioden och kan således omfatta 
olika år för olika områden. Skillnaden mellan prognos och utfall i dessa 
figurer inkluderar både modellfel och fel på grund av att nederbörden under 
prognosperioden avviker från det normala. Denna typ av uppritning används 
för områden, där volymprognoser görs. 

c) På liknande sätt som under b) har alla prognoser över flödestoppar ritats 
in i samma figur som a). Dessa prognoser är av intresse främst i de syd
svenska områdena. 

d) Korttidsprognoser har ritats in i framkörningsuppritningarna (a). Dessa 
prognoser grundar sig på de meteorologiska femdygnsprognoserna. Eftersom 
framkörningarna här är redovisade utan uppdatering, verkar det ibland, som 
om korttidsprognoserna hängde i luften. De utgår ju från en uppdaterad fram
körning. 

Nedan följer en diskussion om prognosresultaten, varvid varje område redovisas 
separat. Där så är möjligt görs jämförelser med utfallet för arealnederbörds
metodens prognoser. Dessa har då utvärderats enligt den metod som beskrivs i 
avsnitt 3. 



Junosuando 
----------
Tillrinningsprognoser har i Torneälven gjorts för området mellan Torneträsk och 
Tärendöälven. Prognoserna är avsedda att användas på bedömning av översvämnings
risker i samband med islossningen längre ner i älven. Tre prognoser gjrodes under 
våren . Som framgår av figuren gav de två första prognoser för höga värden i för
hållande till den senare modellframkörningen. Modellens prestanda är något svår· 
bedömd under vårfl odens början på grund av att isdämning förekommer vid mät~ 
stationen. 
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Figur 3. Framköring av HBV-modellen över vårfloden samt korttidsprognoser 
f ör Junosuando. 
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Modellen överskattade volymen men prognoserna till sista juli låg trots detta 
något under utfallet. Prognoserna till sista juni låg mycket för lågt på grund 
av den tidiga snösmältningen. 
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Figur 4. Framkörning av HBV-modeZZen över v&rfZoden för Sitasjaure. 
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Figur 5. SammanstäZZning av voZymsprognoser för Sitasjaure. Lodrätta streak 
med tvärstreok markerar prognoser med HBV-modelZen . Punkter marke
rar prognoser med areaZnederbördsmetoden (10%, 50%, 90%). 



Suorva -""--·-
Modellen överskattade volymen men även i detta område låg prognosen under ut
fallet. Även här gjorde den tidigare snösmältningen att juniprognosen blev 
mycket för låg. 
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Figur 6. Framkörning av HBV-modeZZen över vårfloden för Suorva. 
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Figur?. SammanstäZZning av voZymsprognoser f ör Suorva. Lodrätta streck 
med tvärstreck markerar prognoser med HBV-mode ZZen. Punkter marke
rar prognoser med area Znederbördsmetoden (10%, 50%, 90%). 
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Modellen överskattade volymen och även prognosen låg för högt. Modellen har 
sedan 1980 överskattat volymen vilket tyder på inhomogenitet i någon mät serie. 
Inget t ecken på inhomogenitet i nederbördsserierna har kunnat iakttagas . Sanno
likt ligger fel et i uppmätt tillrinning. Om möjligt bör en ny tillrinningsserie 
framräknas mot vilken modellen kan omkalibreras . I avvaktan på detta hur en 
justering av modellen gjorts vilken kommer att användas tills vidare. 
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Figur 8. Framkörning av HBV-modeZen över vårfZoden för Por j us . 
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Figur 9. Sammans t äZZning av volymsprognoser f ör Porjua. Lodräta streak med 
tvärstreck markerar prognoser med HBV-modeZZen. Punkter markerar 
prognoser med arealnederbördsmetoden (10%, 50%, 90% ). 



Boden 

Inga prognoser gjordes i detta område. Modellens vårflödesvolym stämde väl. 
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Figur 10. Framkörning av HBV-modellen över vårfloden för Boden. 
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Park i 

Modellens volymfel var litet. Juliprognoserna låg något för högt medan juni
prognoserna på grund av den tidiga snösmältningen var för låga. 
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Figur 11. Framkörning av HBV-modeZZen över vårfloden för Parki. 
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Figur 12. Sammanställning av volymsprognoser för Parki. Lodräta streak med 
tvärstreak markerar prognoser med REV-modellen. Punkter markerar 
prognoser med arealnederbördsmetoden (10%, 50%, 90%). 



Letsi ____ ,_ 

Volymen överskattades och som en följd därav låg juliprognoserna för högt. 
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Figur 13. Framköming av HBV-modellen över vårfloden för Letsi. 
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Figur 14. Sammanställning av volymsprognoser för Letsi. Lodräta streak med 
tvärstreck markerar prognoser med HBV-modelZen. Punkter markerar 
prognoser med areaZnederbördsmetoden (10%, 50%, 90%). 
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~~H~J2~ 

Liksom föregående år överskattades volymen mycket och prognoserna blev för höga. 
Detta skulle kunna bero på inhomogenitet i nederbördsdata. Analys av dessa visar 
att den enda station där en ökning kan spåras är Ransaren. Arealnederbördsmetoden 
gav här bättre resultat. 
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Figur 15. Framkörning av HBV-modellen över vårfloden för Kultsjön. 
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Figur 16. Sammanställning av volymsprognoser f ör Kultsjön. Lodräta streck med 
tvärstreak markerar prognoser med HBV-modeZlen. Punkter markerar 
prognoser med areaZnederbördsmetoden (10%, 50%, 90%). 
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Modell ens volym stämde väl och prognos
fe len var små. 
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Figur l?. Framkörning av HBV-modeZZen över vårfloden för MaZgomaj. 
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Figur 18. SarrurianstäZZning av volymsprognoser för MaZgomaj. Lodräta streok med 
tvärstreak markerar prognoser med HBV-modeZZen. Punkter markerar 
prognoser med areaZnederbördsmetoden (10%, 50%, 90%). 
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Ströms Vattudal 

Volymen överskattades av modell en och prognoserna låg för högt. 
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Figur 19 . Framkörning av HBV-modeiien över vårfZoden för Ströms Vattudai. 
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Figur 20. SammanstäZZning av voiymsprognoser för Ströms Vattudai . Lodräta streak 
med tvärstreck markerar prognoser med HBV-mode ZZen. Punkter markerar 
prognoser med areainederbördsmetoden (10%, 50%, 90%). 
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Torrön 

Modellen underskattade volymen kraftigt. Inga prognoser gjordes. 
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Figur 21. Framkörning av HBV-modeZZen över vårfZoden f ör Torrön. 
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Si 11 re 

Modellens volym stämde väl. Prognoserna låg dock i allmänhet för lågt. 
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Figia> 22. Framkörning av HBV-modelien över vårfloden f ör SiUre. 
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Figur 23. Sammanställning av volymsprognoser för SilZre . Lodräta streck 
med tvärstreck markerar prognoser med HBV-modeZZen. 



Havern-Holmsj_ön 

Modellvolymen stämde bra. Prognoserna låg något över utfallet. 
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Figur 24. Framkörning av HBV-modellen över vårjloden för Havern-Holmsjön. 
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Figur 25. Sammanställning av voZymsprognoser för Havern-Holmsjön. Lodräta streck 
med tväratreak markerar prognoser med HBV-modelten. Punkter markerar 
prognoser med arealnederbördsmetoden (10%, 50%, 90%). 
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Tores hammar 

Volymfelet var litet och prognoserna stämde väl med utfallet. 
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Figur 26 . Framkörning av HBV-modeiien över vårfLoden för Torpshammar 
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Figur 2?. SammanatäLLning av voLymsprognoser för Torpshammar. Lodräta streak 
med tvärstreak markerar prognoser med HBV-modelLen. Punkter markerar 
prognoser med areaZnederbördametoden (10%, 50%, 90%). 



Hassela 

Volymen stämde väl. En prognos gjordes. Dess vo lym låg under utfallet. 

TEMP C C l 
20 

0 

-20 

Q CM3/S l 
60 

40 

30 

20 

ID 

0 
J F M R 

160 

60 

-60 

-160 

RCC-DIFF CMMl 

t1AX 

t1EOIUM 

--RECORDED HYOROGRAPH -COMPUTEO HYOROGRAPH 
HIN 

Figur 28. Framkörning av HBV-modellen över vårfloden för Hassela. 
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Figur 29. Sammanställning av volymsprognoser för Hassela. Lodräta streck 
med tvärstreck markerar prognoser med HBV-modellen. 
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~Y~9~~JQ~ 

Modellen överskattade volymen. Detta har varit fallet under de senaste åren . En 
tänkbar förklaring är ökad nederbörd vid stationen i Sveg till följd av att 
träd växt upp kring mätaren . En justering av modellen har gjorts inför kommande 
prognossäsong. De flesta prognoser låg volymmässigt nära utfallet. Inte heller 
i korttidsprognoserna var det några stora fel. 
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Figur 30. Framkörning av HBV-modeZZen över vårfloden samt korttidsprognoser 
för Svegssjön. 
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Figur 31 . Sammanställning av voZymsprognoser med HBV-modellen för Svegssjön. 
Lodräta streok med tvärstreok markerar prognoser med HBV-modeZlen. 
Punkter markerar prognoser med arealnederbördsmetoden (10%, 50%, 90% ) . 
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Volymen överskattades och volymprognoserna låg för högt. Den korttidsprognos 
som gjordes strax före flöde stoppen blev på grund av volymöverskattningen för 
hög. övriga korttidsprognoser stämde rätt väl . 
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Figur 32. Framkör>ning av HBV-modeZZen över vårfZoden samt korttidsprognoser 
för Norränge. 
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Figur 33. SammanstäZZning av voZymsprognoser med HBV-modellen f ör Norränge. 
Lodräta streak med tvärstreak markerar prognoser med HBV-modeZZen. 
Punkter markerar prognoser med arealnederbördsmetoden (10%, 50%, 90%). 
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Tol vfors -------· 
Modellen återgav förhållandena rätt bra både beträffande volymen och flödes
toppen. På grund av den sena och snabba snösmältningen kom prognoserna över 
flödestoppen att i början ligga mycket för lågt men steg allt eftersom avståndet 
till flödestidpunkten närmade sig. 

TEMP C C) 

20 

0 

- 20 

Q CM3/S I ACC -O IFF IMMl 
100 160 

80 60 

60 - 60 

40 - 160 MAX 

20 

0 
M 

MEDIUM 

- -RECORDEO HYOROGRAPH --COMPUTEO HYOROGRAPH 
M[N 

Figur 34. Framkörning av HBV-modeZZen över v&rfLoden samt prognoser p& högsta 
fZödestoppen för ToZvfors. 
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Figur 35 . SammanstäZZning av voZymsprognoser med HBV-modeZZen för ToZvfors. 
Lodräta streck med tvärstreck markerar prognoser med HBV-modeZZen. 



Ir~~g~l2~ 
Modellens volym stämde väl. Juliprognoserna låg rätt nära utfallet me,dan juni 
prognoserna låg lägre. 
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Figur 36. Framkörning av HBV-modellen över vårfloden för Trängslet. 
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Figur 37. Sammanställning av volymsprognoser med HBV-modellen för Trängslet. 
Lodräta streak med tvärstreck markerar prognoser med HBV-modellen. 
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Gråda 

Volymen stämde rätt väl. Relativt riklig nederbörd i slutet av april gjorde att 
prognoserna dessförinnan var låga medan den sista prognosen låg närmare utfallet. 
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Figur 38. Framkörning av HBV-modellen över vårfloden för Gråda. 
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Figur 39. Sammanställning av volymsprognoser med HBV-modellen för Gråda . 
Lodräta streck med tvärstreck markerar prognoser med HBV-modellen. 






























































	20170925094840193 Nr 16
	20170925153222413

