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AVBÖRDNINGSKURVOR
historik och standardisering

SMHI   - ISO  - CEN  - WMO

Nils Sjödin, Bo

Översiktlig process hur flödesdata
produceras vid SMHI

Vattenståndsobservation
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SMHI och vattenföringsbestämning

• I Sverige är i dag ca 85% av stationerna i SMHI:s 
nuvarande nationella observationsnät rent 
bestämmande sektioner eller naturliga trösklar

• Ca 5 % har vinkeldammar el. dyl. för beräkn. av 
flödet enligt hydrauliska standardformler

• Ca 10 % har någon form av anlagd grundtröskel, 
spåntdamm el. dyl.

• På alla platser utom vid ideala vinkeldammar, 
krävs en avbördningskurva för att kunna beräkna 
vattenföringen utifrån vattenståndet

SMHI och vattenföringsbestämning

• Naturliga bestämmande sektioner är oftast av två slag 

• ”Section control” tröskel

– De flesta SMHI-stationerna
• ”Cannel control” bestämmande kanalsektion

– Oftast förekommande i större vattendrag

• Flera mätstationer har en ”section control” vid låga flöden som 
övergår i en ”channel control” vid större vattenföringar.

• Ibland tar en nedströms liggande tröskel över ”bestämmandet”
vid högre vattenföringar.
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Naturlig tröskel, “Section control”

Naturlig tröskel, “channel control”
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Anlagd tröskel - mätdamm
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Kronologi SMHI
• 1975-1985 succesivt
• Övergång från okulärt, med hjälp av ritmallar 

framtagna avbördningskurvor
• Till maskinberäknade – minsta kvadrat metoden 
• Ca 1980
• Övergång till 0.2 – 0.8 metoden vid mätning av 

vattenföring med flygel
• 1996
• WQ2000-kurvor; Vattenstånd konverteras till 

vattenföring via tabeller med cm-steg i vst.
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Avbördningskurva, handritad, från Arödån 1971

Avbördningskurva, handritad, från Arödån 1979
gällande från 1974
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Avbördningskurva, maskinritad, från Arödån 1979
två delsegment gällande från 1987   

Avbördningskurva Arödån, producerad i SKED 2005  
två delsegment gällande retroaktivt från 1987
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Avbördningskurvor Arödån

Kronologi SMHI, forts

• Från 1993
• Nya metoder för vattenföringsmätningen
• Akustiska metoder

ADCP  
FlowTracker
m. fl.

År 2003
Övergång till SKED (Kisters) för upprättande av  
nya  samt uppdatering av äldre avbördningskurvor
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AVBÖRDNINGSKURVA BYGGD PÅ
LÅNG TIDS MÄTNINGAR

ADCP-MÄTN

ADCP-MÄTN
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ISO-Standarderna

• bygger på att kedjan, dvs. hela processen 
från ursprung till slutligt värde skall hänga 
ihop för att ge en väl definierad kvalitet 
och dokumenterad precision/noggrannhet
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ISO i Världen o Sverige

• ISO    TC 113
• ISO-standarder                 guider, manualer

• CEN  TC 318
• EN ISO – standarder        skall följas 

SIS TK 413 
Svensk arbetsgrupp

STANDARDISATION WITHIN 
THE FIELD OF HYDROLOGY

WHO Organisations/Gov. Agencies WMO ISO CEN

National Institutions World Meteorological Organisation International Standardisation Organisation Comité Euoropéen de Normalisation

WHEN since "very far back in time" 1962 1950-55 1993

by evolution WMO Commision of Hydrology TC 113 TC 318

local routines Hydrometric determinations Hydrometry

Geneva secr:. India secr:  UK, BSI

experience, practice,

WHAT empirical know-how   1)  Guide to Hydrological I SO-standards EN ISO - standards

generate practices Technical reports

manuals/instructions/ WMO No. 168

local standards 2)          Manual on              

Stream Gauging   I + II

WMO No. 519
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ISO 1100

•

ISO 1100-1

• Noggrannhetskrav hos vattenståndsmätningar

• helst  +/- 3mm eller bättre 
• +/- 10 mm kan vara ok
• Aldrig över +/- 10 mm eller 0,1 % 

– (det största av)

• ISO 43 73  (Water level measuring devices)
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VATTENSTÅNDSOBSERVATIONER 
Verkligheten med med förekommande felkällor I fält

• Oftast - indirekt via vattenyta i brunn

– Enstaka tillfällen olika Win och Wut
• Dålig förbindelse stora fel 10 cm
• Grundvatteninströmning stora fel 5 cm
• Drivande 0-punkt (sättning eller årstidsvariation)   måttl. fel
• Hydrauliska effekter diff Wut-Win vid vissa vattenföringar

• Skala – direkt i vattendrag
– Skvalpig vattenyta
– Is

• Alternativa metoder t.ex vattentryck
– medför risk för densitetsproblem
– Kan föreligga problem med kompensation för lufttrycksvariationer
– I marin miljö på västkusten upp till 3 cm/m fel

EN ISO 748:2000

• Noggrannhet i bestämningen av vattenföringen med 
flygel eller liknande instrument.

• Faktorer som påverkar noggrannheten
– Antal mätvertikaler
– Exponeringstid för varje individuell hast. mätn.

– Antal djup
– Medelhastigheten i mätsektionen
– Kalibreringsstatus

• Typiska siffror på precisionen:
• Full 0.2 – 0.8 metod med  med 30 vertikaler och minst 

två mätdjup ger ett fel mindre än 4,4% 
• Reducerad 0.6 metod  med 16 vertikaler och ett 

mätdjup ger ett fel mindre än 8,4%
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ISO 1100-2
under uppdatering 2009

• Säger att
– Det krävs ett ”tillräckligt antal” flödesmätningar, 

(tillsammans med korresponderande 
vattenståndsbestämningar) enligt 

– ISO 748, ISO 9555-1, - 2, - 3, - 4,  ISO 6416 
– för att definiera en ”stage-discharge relation” till 

den noggrannhet som den här standarden 
preciserar.

Etablering av en avbördningskurva 
ISO 1100- 2

• Finns ett ”tillräckligt antal” flödesmätningar

• Kan dessa plottas manuellt
– Aritmetiskt 
– Logaritmiskt

• Beräkning via matematiska samband, 
regressionsanalys.
– Kan generellt beskrivas med följande formel                    

Q = k (H-H0) b

• Med stöd av hydrauliska analyser
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Etablering av en avbördningskurva 
ISO 1100- 2

• Enligt ISO 1100 behövs ett minimum av
– 12 till 15 mätningar 
– bra distribuerade över det aktuella 

flödesområdet
– alla utförda inom en avgränsad period 
– äldre låga och höga flöden kan vara bra att 

inkludera
– de individuella mätningarnas osäkerhet skall 

vara specificerade   (Utförda enl. ISO 748)

• En avbördningskurvas precision är 
– Avhängigt hur många kalibreringspunkter den 

är uppbyggd av.
– Hur dessa är spridda över kurvans hela 

arbetsområde.
– Hur dessa är spridda på grund av ojämn 

kvalitet i själva mätningarna eller utförda i 
svårmätta eller instabila mätsektioner. 
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Bestämning av vattenföring från en 
avbördningskurva

• Osäkerhet i bestämningen av vattenföringen kan tas 
fram med hjälp av beräkningar redovisade i en standard 
ISO 7066/1

• Varje kurva har sina karakteristiska osäkerhetsvärden 
beroende på de faktorer som gavs i förra bilden.

• Ett ex, 32 mätningar 2- 250 m3/s har resulterat i en 
avbördningskurva från vilken man bestämmer 
dygnsmedelvattenföringen grundat på 24 timvärden

• Detta fall gav ett medel på 181,82 +/- 2,1 % (95% 
confidens)

Onoggrannhet - ett exempel
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FORTLÖPANDE KVALITETSKONTROLL
enligt ISO 1100-2

• En etablerad avbördningskurva måste underhållas/testas 
med jämna mellanrum för att upprätthålla rätt kvalitet

• Efterkommande flödesmätningar sanktionerar eller ger 
indikation på om kurvan behöver uppdateras eller göras om.

• Q-mätningar som ryms inom ramen för t ex 5% avvikelse 
(beräkning enl. ISO 748) föranleder normalt inte en 
uppgradering, såvida inte en andra mätning indikerar 
liknande avvikelse.

• Alternativt..
• Om en eller fler mätningar avviker med mer än 2 sd från 

befintlig kurva 
• Om två eller fler mätningar avviker mindre än 2 sd från 

befintlig kurva kan det föranleda omdragning av kurva
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Några frågeställningar som finns kvar

• Kan vi lita på historiska värden?
• Har historiska data olika kvalitet?
• Hur ser kedjan från obs till data ut för

historiska data?
• Kan vi lita på data som produceras idag?
• Har dagens data olika kvalitet?
• Hur ser produktionskejdan ut idag?

• Var sitter eventuella problem och vad kan
förbättras?

Känslighet hos trösklar/Avbördningskurvor
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