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INLEDNING 

HBV-modellen är för prognosändamål kalibrerad i 37 områden. Under våren 1987 
användes den för prognoser i 28 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 från meteorologiska data. Grundversionen av modellen finns beskriven 
i rapport RHO (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. 
Det finns beskriven i HB-rapport nr 52 (Häggström 1982). 

I det följande redovisas prognosresultaten 1987 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. Avsnitt 3 behandlar resultat 
för Arealnederbördsmetoden samt för en prognos baserad på snötäckets vatteninne
håll. 

Rapporten riktar sig i första hand till dem, som tagit del av prognoserna, och 
förutsätter viss kännedom om prognosmetoderna. Motsvarande rapporter för 1979-
1986 års prognossäsonger finns tillgängliga vid SMHI. 
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1. SAMMANFATTNING AV VATTENBALANSEN UNDER SNöACKUMULERINGSSÄSANGEN OCH VAR
FLODSPERIODEN 

Vintern 1986-1987 inleddes i norra Norrlands fjälltrakter med en nederbördsrik 
period under oktober och november månad. Även västra Götaland f ick då förhå ll ande
vis mycket nederbörd. Landet för övri gt hade ungefär normala nederbördsmängder 
förutom nordöstra Götaland och östra Svealand som hade mindre nederbörd än nor
malt. December var nederbördsrik i s~dra Norrland, Svea land och nordvästra Göta
land medan västra fjälltrakterna och nordöstra Norrland fick litet nederbörd. I 
Januari fick de västligaste fjälltrakterna samt Smålandskusten och öland och 
Gotland mycket nederbörd medan landet i övrigt var nederbördsfattigt. Februari 
hade sedan något över normal nederbörd i Norrland och ungefär normal nederbörd 
i övriga delar av landet. Under mars föl 1 det mycket nederbörd i nordvästra 
Götaland, västra Svealand, längs Norrlandskusten och i norra Norrlands inland. 
Västra fjälltrakterna var då nederbördsfattiga. April hade ungefär normal neder
börd i fjälltrakterna och i sydligaste Götaland medan landet i övrigt hade litet 
nederbörd. Totalt för perioden november-april - ungefärliga snöackumulerings
säsongen i norra och mellersta Sverige - fick södra Norrlands inland och fjäll
trakter samt Dalarna mycket nederbörd. Litet nederbörd hade kommit i landskapen 
Norrbotten och Västerbotten medan området i övrigt hade fått ungefär normala 
nederbördsmängder. Se figur 1. 

Maj och juni månad var mycket nederbördsrika i större delen av landet. I stort 
sett endast de västligaste fjällområdena hade då ungefär normala nederbörds
rnängder. Under juli hade nordvästra Norrland något mindre nederbörd än normalt 
medan övriga delar av landet hade förhållandevis normala nederbördsmängder. 

Medeltemperaturen för månaderna oktober och november var högre än den normala 
för i stort sett hela landet. December månad var i temperaturhänseende nära 
normal i södra Sverige medan det i mellersta och norra Sverige var betydligt 
kallar än det normala. Under januari var det mycket kallt i hela landet. I 
delar av inre Svealand och Norrlands inland var medeltemperaturen för januari 
10 grader lägre än den normala för månaden. Februari hade ganska nära normal 
temperatur i hela landet. Sedan fö ljde en mycket kall första hälft av mars 
månad medan andra hälften av månaden var relativt normal ur temperatursynpunkt. 
April månad hade ungefär normal medeltemperatur i hela landet. Månadens sista 
dar var dock extremt varma för årstiden. Maj, juni och juli var sedan kyligare 
än det normala för respektive månad. Endast de nordvästra fjäl len hade ett 
litet temperaturöverskott i juni. 

Kvarliggande snötäcke bildades sent i Norrland på grund av den milda hösten. 
I månadsskiftet oktober/november fanns snötäcke endast i norra Norrlands fjäll
trakter. Vid månadsskiftet november/december fanns snötäcke i he la fjällkedjan 
samt i norra Norrlands inland. Under december utvidgades det snötäckta området 
successivt och vid jultid återstod endast sydligaste Götaland och Västkustom
rådet. Vid årsskiftet var det endast en smal remsa längs västkusten som inte 
var snötäckt. Under januari til lväxte sedan snötäcket i hela landet. Viss av
smältning förekom under februari i södra Sver ige och vid månadsskiftet februari/ 
mars var det snöfritt i en remsa längs Västkusten. Fram till ca 20 mars til l 
växte sedan snömängden i södra Sverige. I slutet av mars förekom sedan en be
tydande snösmältning och vid månadsskiftet var Skåne och Västkustområdet snö
fria. Under april fortskred avsmältningen och speciellt snabbt gick det under 
den mycket varma sista aprilveckan. Vid månadsskiftet var det snöfritt utom i 
fjälltrakterna och i norra Norrland. I Norrlands fjäl l trakter fortsatte til l 
växten av snötäcket under i stort sett hela april . 



Under maj började snösmältningen på allvar även i fjälltrakterna. Kyligt och 
solskensfattigt väder gjorde emellertid att snösmältningen gick långsamt. Vid 
prognosperiodernas slut låg därför mer snö än normalt kvar i fjälltrakterna. 
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Snötäckets vattenmagasin inför våravsmältningen var större än det normala främst 
på östsidan av fjällkedjan i mellersta Lappland, i mellersta och västra Järnland 
samt i Småland och på öland och Gotland. Mindre snömagasin än normalt förekom 
främst i Västerbotten, i Norrbottens kustland och i nordvästra Lappland. 

De naturliga magasinen - markvatten, grundvatten och sjöar - var inför vintern 
1986-1987 förhållandevis normalfyllda. I månadsskiftet oktober/november var det 
främst östra Götaland som avvek från normalnivån med något mindre fyllnad än 
normalt och södra Norrland med något över normalt. Den milda och nederbördsrika 
inledningen av vintern i Norrland fick sedan till följd att nivåerna för mark
vatten, grundvatten och sjöar där låg över de normala under större delen av 
vintern. I södra Sverige var magasinsnivåerna ungefär de normala under vintern. 
Våravsmältningen och mycket regn under maj och juni medförde sedan att magasins
nivåerna för i stort sett hela landet låg över de normala under försommaren. 
Även i juli var nivåerna för markvatten, grundvatten och sjöar över de normala 
utom i de västra fjälltrakterna där de låg ungefär normalt. 

Vattendragen i Norrland och norra Svealand hade förhållandevis hög vattenföring 
i början av vintern. Senare under vintern sjönk vattenföringen till normal eller 
något under normal nivå. I södra Svealand och i Götaland var vintervattenföringen 
i stort sett den normala. 

Vårfloden startade i Götaland under andra hälften av mars. I sydligaste Göta
land samt i mindre vattendrag i Götalands kustområden inträffade vårflodskulmen 
i slutet av mars. De flesta övriga vattendrag i Götaland samt vattendrag i syd
ligaste Svealand hade värflodskulmen under början till mitten av april. I Berg
slagsområdet inträffade vårflodskulmen i regel i slutet av april. I nordvästra 
Svealand, i södra Norrlands kustland och inland och i norra Norrlands kustland 
började vårfloden komma igång under andra hälften av april. Kulminationen skedde 
i allmänhet i två toppar, den första i början av maj och den andra 20-25 maj. 
I de södra fjälltrakterna och i norra Norrlands inland ägde vårflodskulmen rum 
Under andra hälften av maj. Vattendragen i de norra fjälltrakterna kulminerade 
i regel under juni. 

Kulminationsnivån för vårfloden var ungefär den normala utom i nordvästra Svea
land och i södra Norrlands inland, där vårflodsförloppet blev mycket intensivt 
i samband med det varma vädret i slutet av april. Volymmässigt var vårfloden 
större än den normala i Småland, i nordvästra Svealand och i Norrland utom i 
de nordvästra fjällen. Den stora värflodsvolymen i Norrland berodde till en 
del på hög nederbörd under avsmältningsperioden. Den rikliga nederbörden i maj 
och juni gjorde också att vattenföringen var hög i hela landet även efter 
själva vårfloden. 



Ngur 1. Neder>börden i norra oc:h meliersta Sverige under per ioden 
1986-11-07--J 987-04-30 (ungefärl1:ga snöackumulerings säsongen) 
i procent av norma7.viirdP-l 



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 
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att ta hänsyn till nederbördsmätarens vindförluster vid snöfall, dålig representa 
tivitet av mätaren samt avdunstning under vintern använder man sig av en empiris k 
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 att 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 modellsimulerade 
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 1987 kördes modellen för 37 områden, vilkas lägen fram-
går av figur 2. Områdenas storlek, antalet prognostillfällen samt antalet kl i mat-
serier som användes för långtidsprognoserna redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Prognosområden för HBV-modellen 

Område Vattendrag St~rlek Antal prognos- Antal klimat-
km tillfällen 1987 serier 

Torneträsk Torneälven 3294 0 
Junosuando Torneälven 6620 0 
Pajala Torneäl ven 2880 5 
Lannavaara Lainioälven 3832 0 
Sitasjaure Suorkejåkkå 982 4 14 
Suorva Stora Luleälven 4682 1 13 
Porjus Stora Luleälven 2917 1 17 
Boden Luleälven 3782 0 17 
Park i Lilla Luleälven 2623 4 15 
Lets i Lilla Luleälven 4624 4 15 
Sädvajaure Skellefteälven 1444 0 
Kultsjön Kul tsjöån 1109 2 24 
Malgomaj Angermanälven 1858 2 24 
Ströms Vattudal Faxälven 3860 2 24 
Torrön Ängsströmmen 1370 0 21 
Sill re Oxsjöån 230 8 22 
Havern-Holmsjön Ljungan 3819 2 21 
Torps hammar Gimån 4229 8 19 
Hasse 1 asjön Rexforsån 658 0 17 
Svegs sjön Ljusnan 5860 2 25 
Norränge Ljusnan 6080 7 21 
Tolvfors Gavleån 2301 4 20 
Trängslet österdalälven 4483 5 26 
Gråda österdalälven 7536 4 18 
Stadarforsen Västerdalälven 4136 4 26 
Karls 1 und Svartån i Närke 1284 1 22 
Hjälma ren Eskilstunaån 4053 3 20 
Hammarby Hammarbyån 890 0 21 
Bernshammar Hedströmmen 604 2 18 
Lernbo Kolbäcksån 1438 2 17 
Roxen Motala ström 4966 1 24 
Blankaström Emån 3705 3 23 
Asnen Mörrums ån 3250 2 15 
Torsebro Helge å 3676 3 20 
Si ml ängen Fyll eån 263 0 53 
Höljes Klarälven 5975 4 14 
Moholm Tidan 1172 1 21 
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F'igur 2. !IBV-modellens prognosområden. 
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Utvärdering 

För varje område ges en uppritning som visar modellberäknad vattenföring (eller 
tillrinning). Som jämförelse har uppmätta värden ritats in samt ackumulerad 
skillnad mellan de båda kurvorna. Modellberäkningar har gjorts efter vårfloden 
och grundar sig på uppmätt nederbörd och temperatur. För varje område ges en 
kommentar till figuren liksom till de prognoser som gjorts under våren. 

korttidsprognoser dvs prognoser grundade på meteorologiska prognoser har i något 
fall lagts in i figuren. Eftersom framkörningen av modellen här redovisas utan 
den uppdatering som kan ha gjorts vid prognostillfället kan det inträffa att 
utgångspunkten för prognosen ej ligger på den senare beräknade modellkurvan. 

Prognoser över sannolikheten för olika nivåer på flödestoppen har i några fall 
lagts in som lodräta streck på vilka de olika sannolikhetsnivåerna markertas 
med tvärstreck (25, 50. 75% sannolikhet). 

I en sammanfattande bild figur 37 ges årets volymfel jämfört med fördelningen 
under tidigare år. 
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E~J~l~ 
Prognoser har gjorts för Pajala totalt (summan av områdena Torneträsk, Junasuando , 
Lannavaara och Pajala lokalt minus Tärendöälven). Modellen stämde väl för detta 
område. Fem korttidsprognoser gjordes nämligen 29 april, 4, 8, 13 och 18 maj. Den 
första och sista prognosen låg för högt och den 3:e för lågt medan de två åter
stående stämde rätt väl. Avvikelserna beror i huvudsak på felaktig temperatur
prognos. 
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Figur 3. Framkörning av HBV-modeZZen över vårftoden för Pajala 
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Sitasjaure 

Prognoserna låg för högt . En viss överskattning av volymen i modellen har bidragit. 
För övrigt beror överskattningen på låg nederbörd under prognosperioden. 

Den norska stationen Skjomen som används för detta område har lagts ner. En ju
stering av kalibreringen har därför gjorts där denna station uteslutits. Sam
tidigt har stationen Nikkaluokta tagits bort och stationen Ritsern lagts till. 
Detta har ej inneburit någon nämnvärt förändring av modellens prestanda. 
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Figur 4. Framkörning av HBV-modellen över vårfloden f ör Sitasjaure 



Suorva 

Prognoserna låg något för högt. Modellen överskattade volymen något men prognos
felet berodde främst på låg nederbörd under prognosperioden. 
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~Q~j~~ 

Modellens volymfel var litet men prognosen låg mycket för lågt på grund av den 
höga nederbörden under prognosperioden. 
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Boden 

Volymfel et var litet . Inga prognoser gjordes. 
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Park i 

Modellens volymfel var mycket stort. Detta beror sannolikt på att de stationer 
som används för modellberäkningen har sin tyngdpunkt i östra delen av området 
där nederbörden var betydligt rikligare. Ett försök bör göras att rätta till 
detta genom att någon västligare station (tex Ritsem) inkluderas. 

Prognoserna var för höga men det stora modellfelet har i viss utsträckning 
kompenserats av den rikliga nederbörden. 
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Figur 8 . F'ramkörning av f-lBV-mode llen öve;r v!J.rfloden f ör Parki 



Letsi 

Modellen återgav volymen bra men på grund av den rikliga nederbörden låg 
prognoserna mycket för lågt . 
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Figur 9. Framkörning av HBV-modellen över vårfloden för hetsi 
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Sädvajaure 

Modellen gav för hög volym i början av vårfloden men sett över hela vårflods
perioden var volymfelet litet . Inga prognoser gjordes. 
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~~l!~jQ~ 

Då modellen under flera år överskattat volymen gjordes under vintern en justering 
av kalibreringen. Trots detta har modell en överskattat volymen. Någon inhomogenitet 
i nederbördsdata under sista året har ej kunnat spåras. 

Prognosfelet var litet då modellfelet i viss mån kompenserats genom nederbörden 
under prognosperioden. 
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~~l9Q~~j 
Modellen överskattade volymen . Trots detta blev prognoserna låga på grund av den 
rikliga nederbörden. 
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Ströms Vattudal ------------ ·--
Modellens volymfel var litet men prognoserna låg för lågt på grund av den rikliga 
nederbörden . 
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!2rr2~ 
Volymen underskattades kraftigt. Inga prognoser gjordes. 
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Si 11 re 

Modellen gav för stor volym i början av vårfloden. Det totala volymfelet var dock 
litet. Prognosvolymen stämde rätt bra med undantag av den sista prognosen (11 maj) 
som blev för låg vilket torde bero på nederbördens fördelning i maj (under veckan 
före denna prognos föll ingen nederbörd) . 
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Havern-Holmsjön 

Volymfelet under vårfloden var litet men prognosen blev mycket för låga (endast 
omkring hälften av utfa ll et ) på grund av den mycket rikliga nederbörden under 
prognosperioden. Under sommaren underskattar modellen flödena. 
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Tores hammar 

Modellens volymfel var litet under själva vårfloden men det flöde som följde 
under juni underskattades kraftigt (se sammanfattningen). Även i detta område 
l åg prognoserna för l ågt. 
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Hassela 

Vårflodsvolymen underskattades något medan högsta toppen överskattades. Inga 
prognoser gjordes. Modellen har justerats sedan föregående år. 
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Modellfelet var litet under vårfloden medan flödet i juni underskattades något. 
Prognosen låg för lågt på grund av juninederbörden . 
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Modellfelet var litet men volymprognoserna var för låga på grund av nederbörden 
i juni. 

Den första korttidsprognosen var för hög. Felet låg i den meteoro logiska prog
nosen. övriga korttidsprognoser stämde bättre. 

Det har visat sig att modellen stämmer bättre med värden från Dönje än med 
värden från Norränge. I fortsättningen kommer därför Dönje att användas istället. 

I U IP ( C I 

300 

210 

180 

120 

GO 

J T 1- M 

- RErQP[lF O 11vnrrnnRnP 11 --r:11-1r 111 El1 IIYOROrJRnr 11 

ACC -DIFF 

I SO 

M ,J J 

Figur 20. Framkörni ng av HBV-modellen över vårfZoden samt korttidsprognoser 
f ör Norränge 

(MM l 



To 1 vfors 

Modellen överskattade volymen något. Prognoserna som a~såg tiden fram ·till 31: a 
maj låg för högt. 
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Figur 21 . Framkörning av HBV-modellen över vårfloden f ör Tolvfors 
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!r~Q9~l~! 
Modellens överskattning av volymen var liten men på grund av den rikliga neder
börden bl ev prognoserna mycket för 1 åga. 
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Gråda 

Modellen gav för stor volym i början av vårfloden men totala felet var litet. 
Juniflödet underskattades. Prognoserna var för låga på grund av juninederbörden. 
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Stadarforsen 

Model len överskattade både vårflodsvolymen och flödestoppen i början av maj. 
Toppen i juni underskattades däremot. 

Trots modell ens överskattning av toppen låg prognoserna mycket för lågt beroende 
på att snösmältningen i månadsskiftet apri l /maj var snabb. 
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Figur> 24. Framkörning av lJBV-modeUen över v&.rfloden för Stadarforsen 
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Nivån på vårflodstoppen stämde men flödet juni underskattades kraftigt av 
mode 11 en. Inga prognoser gjordes. 
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Be rn s hammar 

Modellens överskattning av volymen var relativt liten och prognosvolymerna 
(till 31 maj) stämde rätt väl. Juniflödet underskattades. 
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Figur 26. Framkörning av llBV-mode llen över vårfloden för Bernehammar 



Lernbo 

Modellen överskattade volymen i april men underskattades i maj. Totalt var dock 
felet litet. Prognoserna låg dock under utfallet till följd av riklig nederbörd 
i maj. 
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Kar 1 s 1 und 

Modellen är i början av säsongen svår att jämföra med uppmätta värden på grund 
av isdämning. Modellen ger ett alltför utjämnat förlopp. Prognoserna låg för 
högt beroende på att snösmältningen fick ett långsamt förlopp. 
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Volymfelet var ej så stort men de två första prognoserna låg dock för högt be
roende på den låga aprilnederbörden. Den prognos som gjordes i slutet av april 
låg volymmässigt rätt nära utfallet. 
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Roxen 

Modellen underskattade volymen något. Den prognos som gjordes i början av april 
och som avsåg tiden fram till sista maj gav rätt volym. 
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Figur' 30. Framkörni ng av 1/BV-modeZten öve r vli.-rfloden f ör Roxen 



Blankaström 

Modellen överskattade volymen. Prognoserna låg för högt till vilket bidrog även 
den relativt låga nederbörden i april. 
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Figur' 31. Framkörning av HBV-modeUen över vårfloden för Biankaström 
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Asnen 

Modell en överskattade volymen och även prognoserna låg för högt. 
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Figur ,32 . Framkörning av 1/BV-modeUen ö1Jer vårfloden f ör Asnen 



Torsebro 

Modellen överskattade toppen i början av april medan övriga flödestoppar stämde 
rätt väl. De t vå första prognoserna (19 och 30 mars) som avsåg högsta flödes
toppen gav för höga värden. 21 april gjordes en korttidsprognos som stämde med 
senare framkörning av modellen. Av figuren framgår att detta innebär en mindre 
överskattning. 
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Både februari- och aprilflödet överskattades medan juniflödet underskattades. 
Inga prognoser gjordes. 
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Moholm 

Vårfloden överskattades något medan juniflödet underskattades kraftigt. Prognosen 
låg för högt då snösmältningen gick långsamt och värmen i denna del av landet 
kom först då snön var slut. 
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Modellen överskattade volymen något men prognoserna var låga på grund av den 
rikliga juninederbörden. Till skillnad mot de flesta andra områden blev juni
flödet något överskattat av modell en i Höljesområdet. 
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Figur 36 . F'ramkörning av HBV-modeilen över vårfloden f ör Höljes 



Sammanfattning 

Den rikliga nederbörden främst under juni har gjort att prognoserna i stora 
delar av landet kommit att ligga betydligt under utfallet. 

Volymfelen har i allmänhet inte varit så stora över vårfloden (med undantag för 
de mycket stora felen i Parki och Torrön. 

43 

De flöden som inträffade i juni som följd av regn har i de flesta områden under
skattats av modellen. I en del fall har underskattningen varit betydande. Det 
kan bero på att modell ens avdunstningsrutin ej tar hänsyn till de extrema för
hå 11 anden som rådde. Temperaturen var mycket låg, vegetationen kom i gång lång
sammare än normalt och avdunstningen blev lägre . 
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detta ·intervall . Volymfelet 1986 har marl<.e rats med ofylld ruta . 



3. PROGNOSER MED AREALNEDERBöRDSMETODEN 

Metoden 

Arealnederbördsmetoden baseras på regressionssamband mellan nederbörd och till
rinningsvolym. Nederbörden är uttryckt som andel av normalnederbörden och er
hålls genom analys av nederbördskartor. Nederbördsperioden räknas från ett datum 
då vintern antas börja (1 oktober el~er 1 november) fram till prognostillfället. 
Til l rinningen beräknas för perioden från vinterns början fram till ett datum 
efter vårfloden (31 maj, 30 juni eller 31 juli). I de fall, där magasineringen 
i de naturliga magasinen (snötäcke, markvatten, grundvatten och oreglerade sjöar) 
vid beräkningsperiodens (vinterns) början har avvikit avsevärt från mede lnivån 
för årstiden, görs korrigering för detta. Prognosen utgörs av den beräknade till
rinningen för den ovannämnda perioden minskad med den tillrinning som kommit fram 
till prognostillfället. 

Vid varje prognostillfälle ges den förväntade tillrinningen fram till i allmän
het två olika slutdatu1n . Endast ti ll rinni ngen till ett av dessa slutdatum är 
baserad direkt på regressionssamband mot nederbörden. Denna tillrinning ligger 
sedan till grund för uträkning av til lrinningen fram till övriga slutdatum och 
uträkningen baseras på den genomsnittliga förhållandet mellan tillrinningarna 
erhållet under ett antal tidigare år. För varje prognos ges också en sannolik
hetsfördelning av den förväntade tillrinningen. Den baseras i princip på de 
prognosfel som har erhållits under ett antal tidigare år. 

Prognosernas omfattning 

Under vintern och våren 1987 användes arealnederbördsmetoden för prognoser på 
volymen av nettotillrinningen för regleringsmagasinen i 43 områden i No rrlands 
inland och fjälltrakter. Områdena var fördelade på 7 i Luleälven, 3 i Skellefte
älven, 6 i Umeälven, 15 i Angermanälven, 4 i Indalsälven, 3 i Ljungan och 5 i 
Ljusnan. I figur 38 anges prognosområdena. 

Prognoserna utfärdades i början av månaderna februari, mars, april, maj och juni. 
Sa11TI1anlagt gjordes 193 prognoser som angav nettotillrinningen fram tom ett 
eller flera slutdatum efter vårflodskulmen. Om man räknar prognoserna till olika 
slutdatum som separata utfärdades 386 styck. För en del områden gavs också prog
noser (med egen felfördelning) på den sammanlagda tillrinningen för samtliga upp
strömsliggande regleringsmagasin. Om man även räknar dessa som separata utfärdades 
tota l t 575 prognoser. 

I tabell 2a redovisas prognoserna för perioderna tom maj och den verkliga 
nettotillrinning som inträffade. Motsvarande data avseende prognoserna tom 
juni redovisas i tabell 2b och tom juli i tabell 2c. 

Utvärdering 

Vid en bedömning av prognosresultaten måste man ta hänsyn till den nederbörd, 
som fallit under prognosperioden. En riktig prognos skall ju vara lika med ut
fallet endast om nederbörden under prognosperioden varit den förväntade. Andra 
faktorer av betydelse är evapotranspirationen under prognosperioden och nivån i 
de naturliga magasinen vid prognosperiodens slut. 
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1 Sltas1aure 
2 Suorva 
3 Satlhaure 

PorJus 
Tjaktjajoure 
Park! 
Letsl 

6~ B SadvaJaure 
9 Rlebnes 

10 Hornavan- Storavan 

640 11 Överumnn 
12 Ajaure 
13 Abelvottnet-Blerlken 
14 Gardlken 
15 Storuman 
16 Storjuktan 

17 Ran5arn 
18 Kultsjön 
19 MolgomaJ 
20 VoJmsJön 
21 Borgasfön 
22 Storsjouten 6 23 Tåsj6n 
2q FlåsJön 
25 Ormstn- Rtlströmssjön 
26 Blhj n 

2 27 Jormsjön 
28 Llmlngen 
29 K varnbergsvettnet 
30 Hetöge ln·FågelsJön 
31 Strömsvattnet 

32 Torrön 
33 öster·Noren 
3q Håckren 
35 Storsjcln 

36 StorsJön- FlhJön 

~:: Havern•Holmsjön 
Glm6n 

Lossen 
40 Grundsjöarn;, 

60 
41 Svegssjön 
42 Dönje 
q3 Alfta 

Pigur 38. Arealnederbördsmetodens prognosområden 
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Vid uträkningen av area lnederbörds rnetodens regress ionssamband har koefficienter 
bestämts också för nederbörden under olika prognosperioder. Erfarenheterna där
ifrån tyder på att nederbörden under de tre månaderna maj, j uni och juli i genom
snitt bidrar med lika mycket vardera ti ll avrinn i ngen. Nederbörden är emell ertid 
inte jämt fördelad mell an de tre månaderna. I normalfallet är den re lativt liten 
i maj, blir sedan större i juni och ökar ytterligare i juli. Det kompenseras 
emell ertid av att den andel av nederbörden, som åtgå r till direkt avdunstn ing 
och växternas transpiration, också ökar frå n maj til l juli. Dessutom torde eva
potranspirationen i nIBj i de aktuella områdena endast till mindre del vara be
roende av nederbördens storlek. I juni och spec iell t juli finns däremot ett sam
band mellan nederbördens stor lek och evapotranspirationens storlek. Det beror på 
att den mängd vatten, som finns ti llgängli g för evapotranspiration, då ökar med 
ökande nederbörd. 

Utgående f rån ovanstående resonemang har det i tabel l 3 gjorts en utvärdering av 
prognoserna med avseende på nederbörden. Det har gjorts för prognosperioderna 
maj och maj -juni i Lj ungan och Ljusnan samt för maj -j uni och maj-juli i de övriga 
flodområdena. Nederbörden i procent av normalvärdet har först bestämts för var 
och en av månaderna maj, juni och ju li. För prognosperioderna maj - juni och maj
juli har sedan nederbördsindex bestämts genom att medelvärdet av de ingående 
månadernas procentvärden uträknats. Beroende på prognosperiod har nederbörds
index sedan satts in i regressionssambanden för uträkning av nederbördskorrige
rade prognosvärden. 

Nederbörden under maj och juni 1987 var ovan ligt hög utom i de västligaste fjäll 
områdena. Specie ll t höga nederbördsmängder fick prognosområdena i Hälsingland, 
Härjedalen, östra och mell ersta Jämtland samt i mell ersta Lapplands inland och 
östra fjälltrakter. I dessa område n var både maj och juninederbörden ungefär 
dubbelt så stor som den normala . Vid så höga värden blir korrigeringen för neder
börden under prognosperioden betydande och en eventuell felviktning av nederbörden 
ger stort utsl ag. Korrigeringsmetoden är ju inte exa kt utan den är en enkel metod 
för att ge en ungefärlig uppfattning om hur stor del av prognosfelet som beror 
på nederbörden under prognosperioden. 

T,~bel I 2 11 . PT:ogno,icn - ,oe<1 11rea lnoocrl--örrhJ11••t0<l"11 l 'lll7, 

r • proqno~<>rnt vlh:rle. IJ • urp"'itr vfir-<113. K ~ P K l00/11 , Sor t, rlygneenhetru-. 

/\lll'.I\ F'RRR\1/\Rl - 111\J MI\RS - 11/\.l I\Pl1ll. - M/>J M/IJ 

m M l'lE 
(km' ) I' lJ K p lJ K p IJ I< p Il K 

StorAjcln~r-låsjöri HM J 330 3'l40 115 3500 3(109 92 3360 3662 'l2 3130 3471 90 

l·lavcrn- lfO lm,1j& 30l'l 6040 Af177 68 6310 8574 74 6420 An9 78 4'll0 7052 70 

Havern- 1 lolrns1tln to li'I \ t 530R 9370 12Al 7 73 9fll0 12383 79 97'l0 l 190 1 n2 11040 1051.3 76 

Gf.JT,~n 4307 4220 b553 64 39130 '>924 67 3640 5421 67 20io 4660 61 

r. Ljunq/1t1 9615 (1 35"0 ) J9J70 70 ( 137<1()) lfJ307 75 ( I J430) 17322 78 (l Oflf>O) 15103 n 

f.,()~3(\1\ 1353 3240 3631 A9 3300 3414 97 3100 3274 95 :nno 30?(1 92 

Gr undsj&1m il iR? lnl O 2177 83 ,nw 2078 flA 1730 1983 87 1600 l ll2f1 SA 

LAn9A tot " I t 2 [ 11() 5050 '>000 07 5120 '>497. 9J 4830 5257 90 43RO 4f1S6 <in 

Svegssjl:io 6150 l(J(l )O l527A 71 10360 1427A 73 102'!0 13335 77 7990 11415 70 

s vegss jcln tot,i I t 8490 1r,nf\O 2101'!6 75 1, 4no 1<1770 70 151 20 1A5<>2 AJ 1'370 ]6271 76 

OOnje 6226 7f1IO 11 n24 6t; 745() lOOOR 6q 11qo 9796 73 4500 731 2 63 

Dlin je totalt 14716 23670 32910 72 72q30 3057(1 ?!i i2J IO ?.fl3Pl1 78 16950 235R3 72 

/\I ftlt ] 136 3fJ30 5R8l 65 ) !RO 4Al13 r,~ n io 3097 73 ]770 2945 60 ' 

f, L j usnan 170,2 (27500) 3879 1 7] (21\1 JO) J54fi l 74 (2s12ol nJns 7r, C 1A720) 21i52R 71 
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Anmärkningsvärt 1ned årets prognossäsong var också det kyliga och solfattiga 
vädret from maj och under hela so~naren. Det gjorde att snösmältningen gick 
långsamt i fjälltrakterna och mer snö än normalt låg därför kvar i dessa områden 
vid utgången av prognosperioderna som slutar 31 maj och 30 juni. För de högst 
belägna fjällområden i Lappland gäller det också för prognosperioden som slutar 
med juli månads utgång. Prognoserna har beroende på den långsamma snösmältningen 
överskattat vårflodstillrinningen i fjällområdena. Felet är störst för de prognos
perioder som slutat tidigt på säsongen och har sedan successivt minskat . För prog
nosperioden som slutar 31 juli är det endast i nordligaste och högt belägna fjäll
områden som avvikelsen har betydelse. Det fortsatta kyliga vädret i augusti med
förde sedan att den även vid slutet av sommaren sannolikt låg kvar större snö
lager än normalt i högre fjällområden. 

Det kyliga och solfattiga sommarvädret medförde också att evapotranspirationen 
blev låg. Dels startade växtsäsongen sent och därmed växternas transpiration och 
dels var den allmänna nivån på evapotranspirationen lägre än den normala. Avvik
elsen från normalvärdet var sannolikt ganska stor under årets prognossäsonger. 
Till en del kan den avvikande evapotranspirationen erhållas från framkörningarna 
med HBV-modellen. Emellertid har även HBV-modellen överskattat evapotranspira
tionen eftersom avdunstningsrutinen bl a baseras på ett förutbestämt värde på den 
potentiella evapotranspiration och denna också var l ägre än den normala. Tillrin
ningen har på grund av den låga avdunstningen prognosticerats för låg. Det gäller 
generellt för samtliga prognosområden. För fjällområdena kompenseras detta emeller
tid av den långsamma snösmältningen. 

Ytterligare en faktor som påverkat prognosutfallet är den naturliga magasine
ringen - markvatten, grundvatten och sjöar - vid prognosperiodernas slut. Nivån 
i magasinen var nämligen under sommaren högre än det normala. Det gör att prog
noserna i utvärdering i tabell 3 skall bli för höga; alltså felen skulle för 
områdena i skogslandet bli större än vad som angivits. Utvärderingsfelet på 
grund av magasineringen torde dock vara betydligt mindre än felet orsakat av 
evapotranspirationen. 

Nedan följer en diskussion av prognosresultaten i varje flodområde. Diskussionen 
förs med utgångspunkt från de prognosvärden som korrigerats för nederbörden under 
prognosperioden och som redovisas i tabell 3. 

Luleälven 

Prognoserna för fjällområdena var genomgående för höga. Största avvikelsen hade 
Tjaktjajaure, som är ett extremt högfjällsområde. Huvudorsaken till avvikelserna 
är sannolikt den långsamma avsmältningen, som gjorde att mer snö än normalt låg 
kvar i fjällen vid prognosperiodernas slut. Huruvida detta är hela orsaken är 
svårt att avgöra men åtminstone för Suorva och Tjaktjajaure verkar prognoserna 
ha varit för höga även då hänsyn tagits till snömagasineringen. 

Ett avvikande prognosutfall hade Letsi, som till övervägande delen är ett skogs
område. Prognosen maj-juli med Arealnederbördsmetoden var ca 1200 de lägre än 
den med HBV-modellen. Framkörningar över prognosperioden med HBV-modellen stämde 
väl med utfallet och eftersom modellen har ett mer korrekt utvärderingsförfarande 
torde det egentliga felet hos Arealnederbördsmetodens prognos vara av storleks
ordningen 1200 de. Dvs en bättre korrigeringsmetod skulle ge ett korrigerat prog
nosvärde på 93% i stället för angivna 84% i tabell 3. 
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För on1rådet Suorva gjordes också en prognos med hjälp av ett regressionssamband 
mellan vårflodsvolyrn och snötäckets vatteninnehåll. Värdet på snötäckets vatten
innehåll har erhållits genom snötaxeri ngar, som utförts av vattenfall under sen
vintern. Den prognos som gjordes under våren 1987 avsåg tillrinningen under peri
oden maj-juli och löd på 30 470 de. Det var 110% av den tillrinning som inträffade 
och alltså närmare utfallet än prognosen med Arealnederbördsmetoden som gav 117%. 

Skellefteälven 

Prognosutfallet har samma tendenser som för områdena i Luleälven. Den sena snö
smältningen har dock inte lika stor betydelse för utfallet som i Luleälven efter
som snösmältningen i Ske ll efteälvens områden kommer något tidigare. För perioden 
maj-juli är det endast det mest högfjällsbetande området, nämligen Riebnes, som 
har något för hög prognos. Området Hornavan-Storavan visar ungefär samma prognos
utfall som Letsi och orsaken torde vara densamma. Dvs en stor del av den neder
bördskorrigerade prognosens avvikelse från utfallet kan förklaras med den dåliga 
utvärderingsmetoden. För Sädvajaure verkar snömagasinsavvikelsen och avdunstnings
avvike lsen ta ut varandra och prognosutfallet blir nära på exakt. 

Umeälven 

För Umeälvens områden finns en tendens till för låga prognoser. Tex borde fjäll
området Ajaure ha haft något högre prognoser, när nu tillrinningen blev så stor 
trots att snösmältningen var försenad. Gardikens mycket låga prognosutfall kan 
förklaras av att det är ett litet område där även ett litet fel i vattenförings
bestämningen får stor betydelse på lokala tillrinningen. För Storuman är tro
ligaste orsaken till åtminstone en del av felet, att vattenföringsbestämningen 
vid utloppet inte ger helt korrekta värden. Den sk Q-gruppens jämförelser av vatten
föringsdata från kraftstationer i Umeälven tyder nämligen på att Umluspens kraft
verk kan ge något för hög vattenföring. 

Angermanälven 

Områdena i skogs landet visar något för lågt prognosutfall och fjällområdena något 
för högt. Det stämmer väl med vad som ovan sagts beträffande bristerna i utvärde
ringsrutinen. Största avvikelsen från mönstret uppvisar Strömsvattnet som har för 
hög nederbördskorrigerad prognos medan den istället borde ha varit något för låg, 
eftersom området till största delen ligger i skogslandet. Som helhet får prognos
utfallet för Angermanälven betraktas som mycket tillfredsställande. 

Indalsälven 

Det är främst Storsjön lokalt som uppvisar dåligt prognosutfall. En stor del av 
felet verkar dock bero på en bristfällig utvärderingsrutin i kombination med ex
tremt hög nederbörd och låg avdunstning. Jämför med diskussionen för Havern•Holm
sjön i Ljungan. En eventuell felbestämning av vattenföringen i utloppet av Stor
sjön kan också bidraga till felet. Den jämförelse av vattenföringsdata för olika 
kraftverk i Indalsälven, som den sk Q-gruppen gjort, tyder på att vattenföringen 
överskattas vid Hissmofors kraftverk. 
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Prognosutfallet för Stors jön-Fläsjön var tillfredsställande och enligt det all
männa mönstret. För Havern-Holmsjön ve rkar prognoserna vid första påseende ha 
varit för l åga. HBV-modell en hade för perioden maj-juni dock endast 120 de högre 
prognos. Framkörningen med mode ll en över prognosperioden ger för låg volym men 
felet finns för regnflöden och inte för snösmältningsflödet . Därför kan man dra 
s lutsatsen att prognosfelet för Area lnederbördsmetoden till övervägande del beror 
på bristfällig utvärderi ngsruti n i kombination med extremt hög nederbörd och låg 
avdunstning. 

Gimån har innan nederbördskorrigeringen ungefär samma förhållande mellan prognos 
och utfall som Havern- Holmsjön och ungefär samma nederbörd under prognosperioden. 
Efter nederbördskorrigeringen uppvisar emell ertid Girnån betydligt bättre prognos
utfal l , eftersom de använda prognosekvationerna i detta område ger större vi kt 
åt nederbörden under våren-sommaren. Utgående frå n resonemanget om prognosut
fallet för Havern-Holmsjön med både Area lnederbördsrnetoden och HBV-modellen 
borde så ledes även utfa ll et för Gimån vara tillfredsställande. Detta är dock 
inte fa ll et. 

Den naturliga magasi neringen och därav främst i sjHar var vid prognosperiodernas 
s lut betydligt över den normala. För Gimån som är ett mycket sjörikt område har 
sjömagas iner ingen en helt annan betydelse än för de andra prognosområdena . Prog
noserna för Gimån va r därför klart för låga . Detta styrks också av utfa llet med 
HBV-modell en (för HBV-modell en kallas området Torpshammar), där prognosen för 
maj-juni var ca 1250 de högre. Att framkörningen av HBV-modellen inte gav till
fredsställande samstämmighet med utfall et beror främst på att regnflödena inte 
återges korrekt medan däremot volymen av själva vårfloden verkar var ganska rik
tig. Därför torde 1250 de vara den ungefärliga storleken på felprognosen för Areal
nederbrödsmetoden i Gimån. Fe let beror sannolikt till största delen på att denna
turliga magasineringen vid beräkningsperiodens början 1 november har uppskattats 
vara för l å g. 

~j~~~~~ 

För maj-juni har samt l iga områden i Ljusnan för låga prognoser en ligt utvärderingen 
i tabe ll 3. Vid jämförelse med HBV -model lens prognoser för Svegssjön och Dönje 
(Norränge) ser man att en del av avvikelsen sannolikt beror på den bristfälliga 
utvärderingsrutinen. Den verkar kunna förklara drygt hälften av avvikelsen medan 
återstoden tro ligtvi s är prognosfel. Orsaken till prognosfe len är inte helt klar
lagd men det kan vara att den naturl i ga magas ineringen vid beräkningsperiodens 
början 1 november var för l ågt uppskattad. För prognoserna avseende enbart maj 
månad döljs felet av den sena avsmältningen i fjäl l trakt erna. 

Sammanfattning 

Utfa ll et av prognoserna med Area lnederbördsmetoden har för prognossäsongen 1987 
varit svårt att utvärdera. Den enkl a korrigeringsrutin för nederbörden under 
prognosperioden, som använts under ett flertag år är inte anpassad för den höga 
nederbörden som fö ll i maj och juni i stora delar av området. Dessutom hade maj 
månad och sedan hela sommaren kyligt och solfatt igt väder . Det f i ck till följd 
att evapotranspi rationen blev betydligt l ägre än den normal a . Dessutom blev av
smältningsförloppet i fjäl l trakterna utdraget och försenat. 
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F'igur 39 . f'r ognosutfal Z för llr>rmlnederböY'dsmetoden 1.mdl'-r åren 1980-198? . 
Prognoavärde kor'r1:,:;er•at för nedeY'bi5Y'den under prognosperioden 
cmges i pro~eni av obnerveral utfall. l!'ör områdena Sitasjaure
S t römsvat tnel a1wses pr•ognonper•ioden maj-ju i i oC'h f ör områdena 
Torroön-11 Zftrr prognospEirioden ma.j-,juni 
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Då man tagit hänsyn till ovannämnda fa ktorer verkar prognoserna ha gått bra i de 
flesta områden. Något för låga kan dock prognoserna generellt ha varit för Ume
älven och Ljusnan. Dessutom hade sannolikt Gimån klart för låga prognoser även om 
detta inte framgår av utvärderingstabellen. För höga var prognoserna främst för 
Suorva och Tjaktjajaure men om detta helt kan förklaras med den sena snösmältningen 
är svårt att avgöra. 

En sammanställning av det nederbördskorrigerade prognosutfallet för prognossäsong
erna 1980 till 1987 har gjorts i figor 39. Avvikelsen från normalvärdet enligt 
tabell 3 har angivits för respektive områdes huvudprognosperiod. Figuren bör be
traktas med en vi ss försiktighet, eftersom korrigeringsmetoden för nederbörden 
under prognossäsongen är mindre bra och ingen korrigering alls gjorts med avseende 
på evapotranspirationen eller tillståndet i de naturliga magasinen vid prognos
periodens slut. Dessutom har många av prognosekvationerna ändrats en eller flera 
gånger varför prognosfelet för olika år inte är helt jämförbart. Sammanstäl lningen 
ger dock en viss uppfattning om prognosmetodens tillförlitlighet för de olika om
rådena. Man bör i första hand titta på de senaste årens utfall och gärna läsa 
kommentarerna i respektive års utvärderingsrapport. 
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kun.b•vaknlng•n• bAt1r 
av U Ehlln och Il Juhlfn 
Hori--öplnQ 197' 

Ut.vMrdedng av 191• ,r• vlrtlöd••progno•tr 
av I eer9et.l'f)M ooh 9 Jön11on 
Norr1töp.ln9 t 97Q 

Qo1•no9r•Uaka ob1ervatlon•r ön.erjön 1979 med 
ku•tbevaJrning•n• bAtar 
•v U P.hl l n QGh n ~luh l.fn 
HorrköpinQ 1180 

VArtl0<11evolyM1pro9nouu· bo•rett• r' analy1 av n•dar• 
börd•lfart.or 
•v 8 J ö n••On 
t'orrköpl n9 1980 

Reauttel och etrarenheter av tör1ök1v1rk1a111het. Nd 
u tökad vattenprovlagntng frAn lt.u1tb•vftknini;,•n• bAur •v tJ Jutll.ln och O Ca rl••on 
Norrköpi ng 1000 

BedlMntt.ran, pott ! •v•n11i1.e vatttndra91 197' •v H Onndt 
t,q r;r1löplnq 1980 

ll lutlun•port tJl1 Hllj0dat..ntl,w1d•n öv•r proJ•ltt. 
Hl - Ol 1J. 8Y•Le11utradnJn9 rötand• ••mordn•d• utta" •v lnfor-.t.i.on \af" Hl OCh IHHl1 Ma1tdn•I 1a u9l•t•r 
av T HU11nc;,v oc;:h " 8unOqvl• l 
NorrktlpJt\9 1900 

~nvllndntng av vld•u•t.• Il l.td111t.t1 f tfr ,u 1111t,1u:lar• 
yt v1tt.•nt.•11P•tat\lr 
av O wennertHtcg 
Norrköp.ln9 11UJO 

Nordhk hydr:01091 l ul.vack lln9. 1'l1Ugnad ••9Mt' 

"'''" av A rout111n, J Ot.ne1. H Palk•n1Mr,. , 1 Kuu• l •to, 
k L.•11\!ft•)M oc-h J 1,undtgar- J•n••n 
Hol'rlw,, loq 1980 

b•rlU11..ni no av en töroren.lngnran1por-t. oc:h blandning I 
en 9ruod ht.-,ckt. ejö 
•v U th 1 l n, r lork oc:h J Sven1,on 
NorrköJ'linQ 1900 

Ut,,vfird1rin9 av 1900 lu v.lrt1öd•apr09noeer 
av 8 &er9etl'Öftl, H HlliQo•t rd-M CK!h H P•r••on 
Norrltl;plng 1900 

HKtnlngat av 1Jlit•ffolf)'11t•t.ut Yld SHltl 
tV A f10beCQ 
NQrrköping 1981 

Or:,11n09rafhke Obeervationer r\lnt ev1n•k• k u•un •d 
kutt.be>ieknl,,gen• Mt.ar i1on 
IY D Juh lln 
t,,ocrköplng 1981 

T•"IJ)tntuu1tHnJn9"r vld Vlaby 
,.v n 8ro1Mn 
••ffit. 
8pr1dnin9 av uu l Mpr, l w11t.ttn 
•v B V••••ur 
Nnrr1löplng 1981 

"nvMnd11ln9 •v ••t•l lltdeta tr-.ln L.and••t. tör nudlu• 
•v Yllt.ltn9ru•I ln11•r 
av o w1nnatb•r9 
t,,onköplnq l98J 

Ut11.i;rd1dn9 av Uf.U in virtlöd11pr09no••r 
av :Il h•r9•t.r~, H 1tllao11 t..-ö,w och "1 P•re1110n 
Norrköp11'1'fl 1981 

Ocaaooguthka ohll•rv• t l onu runt i,v•n•k• 1tu1t.en M d 
ku1tMvalfntn9an• bh,•r l~ftl 
•" 11 Juhlin 
Narr"k«)ping l 41)") 

B•diMtM.t.ran•port. I ev•n•ka ntteodc•i;1 1990 
AY H Bnndt 
Norrköplno 1982 

'l'h• •t•d pr1oiplt.8tlon .indu ~•thod • ~ •i•l • 
Mt.hod t.O tor•c•• L th• ""' t f\9 t 100d vo l ~UN ~,:k~~t~:t~=1 
VA9d•t• frjn •v•n•k111 kuH,vatt.•n 1981 
a l/ J Sv•n••on 
No rrktipJn9 1982 
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H•t.c,d ft,\r ho1W.KJ•nlt.11tt.•kontr&l l •v M•t•or'3i lOQlflk-"1 01:h 
hydrot09Ull• ob•ervatlon•••riitr 
•v Sv•n· lrlk We1tf!lal"I 
Pfc>trtcöp! ng 19(12 

UtvMrderlog oeh aodell1iMUlerln9 •v 9rundvatten• 
fMltntn9arna l "'tg1r,...n.lfl v•n• ljyn lt 11 rl nnlnq•omr6t1i, 
ev O 8endblltirg 
Notrli.öptn9 1tft2 

Oe••n09,.tl•k• 0D••r1t•t loner runt. 1ven1ka ku,iun M'1 
ku1 t benkninq1n1 blur 1982 
av 8 Juhlin 
Norrköping l1>!0 

Ut.vll.rd•rln9 ev ,,,02 &r-1 vlrUM .. progno .. , 

::r~k~:r~;'-f:;'J och M 1'1re1on 

Vl9dau tcln 1v•n•-i, lf.11f1tvett."n 110 2 
av ,1onoy •v•n••on 
Horrköpi nq 190) 

1'"• n.-., httirt>ou, l n L11nl1•1trona • oceano9raph1c 
t nve1\.tg&tlon1 

!:!r~:ij;I n:v~9:;on 
Op•rat.lon•l hydl'Ol OtJlc•l foreca1tlu9 tn 8"'1dt111 
by H•9nua P1t'IMOU 
Norrköplnq t•o> 

vu. t.1n ut.l)yl• Ml lan Bot t ni1k1 V lku, oC'h Ö•t•u jön 
11v Cecil l• A.NJjörn 
Hord1.öpinq l98) 

Ver vtnt.etn UBJ/Bl ext.re"'? Cn jlhllfö r•nd4 •tudl• •"' 
v•tt.•nL•....,:,•utur t n6qu Mell.,.n~v•tHk• 11j'-'•" 
•" Oun 'hc:hrl••on 
Norrtsöpinq PU)l 

ltd&.tMtnt.tn111IJ)Ort l ev•n•k• V1ttt•nrtng t,01 . btl.lll•l 
hA" ••ltlMf,Ltrftn•rmrtnfltel. 
n 11•j• ·au,uJt. 
Norrkörlnq ttHJ t 

rbrwök med auLomalltlit v1lUnrr ovt.ftgnln9 I HH' vlk•n 
•v 1)1') Juhl In 
Hortköpl n9 l 99J 

v•rffleuttev UC' 1te aq••jön • Htlj ll9hehr ooh kon1•knn1•r 
t1V Oun 'iUu :hl' lMtffn och Rtl'ry {l r ony, n 
Norl'k,,1>l n9 lf)84 

Oc••n09r•fl•tu, oheervatloneC' r-utlt .,v•n•k• ku • l • n IM'1 
ku•\bevaknlnu•n• t&r\.V9 l90l 
av no Juhlln 
NonkOpt n9 1fU}4 

At.11Mrd1r f!IO\. t 61tt1rnln9 l Velen. lrhrenhetlt frA n 
u1.törd Mhendlln9 JNd kelk ~ h •od• •i1u"t föt1 l a9 t. ll l 
foruat.u AL9.-rder. 1$n 1n r•rtnln9 för THhboda k~n 
•• tnv ... ~•r Ho11101trth~ 
Norrktspt n, I ~94 

U YA9dat.e frAn 1v•n•\c• ttuet.YH,un 1901 
•• Jonnr ,venuon 
Hor r1' Hpln9 199,e 

16 BulkninQ 1v d•9 l 19 vat.t.enförino vld UlYa -.v,rn I 
l'yrio1n 1911·82 
•• Hagnll• V1u1on oeh Bvan ... srh W4•t"""n 
Monköpl n9 I 9R4 

11 Ut.v•rdadn9 av 1981 In v&r fltkh1apr°'lilno.•r 
"" Mert. l n HM91Jl\.r'2ffl tM:h M119n1u r,tuon 
Norrköpt ftQ 1904 

19 Vltltn1tlntl1pr09no1tr rtt, H1nu,,1r1Jön - tt• l g• A. 
En uti.r•dnln9 tt,r Krh\.lan,ud Hin 
•• n,rbro Johan••on 

19 Vt.vlilrdartnq aY 1904 .lirt v&rtltk1•11pr09no••r 

::r ~~:t ~U 11~33:t röm 
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ll 

::·;::~j:~~r~Y!~~:~.; ~~d~:f!~r "" 111QCM• Hjlil'pl 
Nr,r r ~~(n9 t OA,4 

SnöMllnln9 INd fly9bU1 • ., O•IMlup•l(trOMtiu i Kultej~• 
•vflnninoeOl'lr, a• 1900 ... 1,a• 
~v Sten O•cgelrdM OC'h Naja erandt 

pltOtU: • An fn•t.ruct. lon NAhUA I 
hy Urban Sv•n .. o n · 
Norr-kOpl ng 1904 

~•rt.U,9gn l ng ev yt.v11 t.Untt1•p•r •t,,1r• n ._..... • • U I I I t.daU 
av 'tho-11 Tho"*P•on 
Norr ttapt ng 1985 

Oc••nogr•f hlce oh,erv•tloner r uot a van11k• ku11t•n Nd 
K\11t.b•v•kn l r19•n • hnyg 
a v bo J uhUn 
No rrköpi ng 198.5 

Vl nd fbrlutt•r vld mh_n ,ng AV 1tnUn•d11rbörd tt11•d SMIi! • 
n•dtt r bön11m8t1r•n 
a v D•hgt Ca r l uon 
Uo..rltöp l o t, 1985 

Svene k t Vett.ene1r ,u11n9ht.•r 
av Tor b/örn Ulnt111tvl •t 
Nort•Öp n<J I ,e, 

Sv•h•kt 9jOreght.H' 
•v Kutl lhl lrt tprojekthdare) 
Honköpln'J l 98l 

f\pliced6n del MOd1lo IIOV • t• t:V•nca (lel 1 .. go de 
A,nntl •n Coate Ntc~• 
ev tt ,cbrO Joh,ne•on , Hagnu• P•,••on. Götan Sandber9 
och r.dgal" llobl .. I 1c1 , 
Norrl(öplng 1985 

eeu,nal lftt r ~v&Utnundet'tkot.t. I alflllAn9•n• •vrlnnJ. n91• 
_,&de l9H· U 
av Oun Ol"•hn, h•rbro Jot141n•ton och 8erbro Horl •nd•r: 
Nor rk~ln9 198S 

811t'llknat flltl r kv1t-ununtteu kot.l I lt.1&na avr lnnlng•o,.r&da 
1914•0) 
•• Oun Orahn , Uarbr o Joh•n••on ooh Barbro Norla ntter 
Nortktsplng 1985 

Appl l ct1t i on of the IIOV· "'Odel t.o p i lf>t. be•ln1 l n l\ur•• 
av Ohn Gyaw oah M11gn11• Jt • r •ec,n 
~orrk~rl ng I oo, 

Vattenbel an,llertc,r över lvtr l t• - 1dnad1mede lYtlird wn 
tör 19J l • \960 ev nedarbörO, avdun1t.nln9 ~ h 11v• 
dnnl ng 
av TOdor Hllanov 
Nor rköplnQ 190, 

Y&qdela tr,n ,v,n•k• ltuMlYall.an 1994 
a v Jonny flva n,,on 
HOr t köpln9 1985 
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OCE/\NOG RI\F] SKA RI\PPO H'f'EH 

En hydrodynami &k modell för spridnings- och cirku l o
Lionsboräkningar i ÖAtorsjön - Slu trapport 
av Lennart funkquj&t 
Norrköping 1985 

Spridningsundersökningar i yLLro fjärden Pito& 
nv Barry Broman och Carstcn Petteri,son 
Norrköping )985 

Utbyggnad vid Malmö hamn: effekter för Lomrnabuktens 
vattonutbyte 
av Cecilia l\inbjörn 
Norrköping 1986 

SMHis undersökning~r i Öregrundsgrepen perioden 84/85 
av Jan Andersson och Robert llillgren 
Norrköping 19B6 

Oceanografiska observationer utmed svenska kusten med 
kustbevakningens fartyg 1985 
av Bo Juh.lin 
Norrköping 1986 

6 Uppföljning av sjövärmepump i Lilla Värtan 
av Barry Broman 
NorrköpJng 19B6 

7 15 Ars mätninga r längs sv nsks kusten mod kustbevak
ningen (1 970 - 1985) 
av Oo J uhlin 
Norrköping 1986 

8 Vågdata från svenska kustvatton 1985 
nv Jonny Svo11sson 
Nonköping J 986 

9 Oceangrafiska stationsnät 
Svenskt Vattenarkiv 
av Barry Broman 
Norrköping 1986 

10 PRO8F.: - l\n instruction nmnual 
av Urban Sve nsson 
Nonköping 1986 

ll Monthly etreamflow simul ation in Bol ivj an Baein11 with 
a etochastic model 
av Ceci l ia Amhjörn, Enrique Aranibar och Roberto 
Llobet 
Norrköping 1987 

12 De svenflka huvudv11,ttendragens namn och mynningspunkter 
av Kurt Ehlert, Torbjörn Lindkvist och To<'lor Mi l a nov 
Norrköping l 1H17 

13 Analys av avri nningsserier för uppskattning av 
effektivt regn 
av Gör11n Li ndström 
Norrköping 1987 

.14 Modellberäk ning av extrem effektiv nederbörd 
av Maja Rrandt, Sten Sorgström, Mari e Garde lj n och 
Göran Lindström 
Norrköping l 987 

15 Sjökarte- och sjöuppgj ftor . Register 1987 
av H,kan Danielsson och Torbjörn Lindkvist 
Norrköping 1987 

16 Utvärderi ng av 19B6 Ars vå r flödesp r ognoser 
av Martin l~ggström och Magnus Persson 
Norrköping ]98 7 

17 Skogsakador - klimat 
av Bertil Erik sson, B:irbro Johansson, Katarina T.osjö 
och Ha ldo Vcdin 
Norrköping 1987 

18 Bestämning av optima l t klimatstationsn~t (ör hydro
logiska pro9 noser 
av Maja Brandt 
Norrktl!')ing 1 987 

19 Utvärderj ng av 1987 5rs v~rflödesprognoser 
av Martin lffiggström och Magnus Persson 
Norrköping 1988 



Nr Titel 

IJYDROLOGISKA RAPPORTER 

HydrokemiRka data frå11 de svenska fältforoknings
onirådena 
av Bengt Carlsson 
Norrköping 1985 

2 Utvärde ring av 1985 Ars vårflödesprognoser 
av Martin Häggström och Magnus Persson 
Norrköping 1986 

3 Riktlinjer och praxis vid dimensionering ~v utskov och 
dammar i USA. Rapport från e n studieresa i oktobur 
1985 
av Sten Bergström, Ulf Ehlin, SMHl, och Per-Eric 
Ohlsson, V/\SO 
Norrköping l 986 

4 Skåneprojektet - llydrologisk och Ocaanognifisl< 
information för vattenplanering - ett pilotprojekt 
av Barbro Johansson, Erland Oergstrand och Torbjörn 
Jutman 
Norrköping 1986 

5 Överaiktlig sammanstä llning av den geografiska 
fördelningen av skador främst på dammar i samband n1ed 
septomberflödet 1985 

6 

av Martin Häggström 
Norrköping 1986 

Vattenföringsboräkningar 
försöksprojekt 
av Barbro Johansson 
Norrköping 1986 

Södormanlands 18n - ett 

7 Areella snöstudier 
av Maja Brandt 
Norrköping 1986 

8 PULS-modellen: Struktur och tillämpningar 
av Bengt Carlsson, Sten Bergström, Maja 8nindt och 
Göran Lindström 
Norrköpi ng 1987 

9 vAgor i kraftverksmagasin beräknaQo med en numerisk 
modell 
av Lennart Funkqvist 
Norrköping 1987 

10 /\pplication of tho HDV- Modol to Bolivian Basine 
av Barbro Johansson, Magnus Perason, Enrique Aranibar 
och Roberto Llobet 
Nonköping 1987 

11 Spridning av kylvatten från öresundsverket 
av Cecilia ~mbjörn 
Norrköping 1987 

12 Oceanografiska observationer runt svenska kusten med 
kus tbavakningens fartyg 1986 
av Oo Juhlin 
Norrköping 1987 

13 SMHi l'I undersökningar i Öregrundsgrepen 19C6 
av Jan Andersson och Robert llillgren 
Norrköping 1987 
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