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Sammanfattning 
 
Snömätningsanalys för utveckling av vårflodsprognosering i Vängelsjöns 
delavrinningsområde 
Lovisa Bengtsson & Elias Cans 
 
För att ta fram vårflodsprognoser används idag en hydrologisk modell, HBV-
modellen, som används operationellt både i Sverige och i andra länder för att ta fram 
tillrinningsprognoser. Ett av problemen med dessa prognoser är dock att de ofta har 
felaktigheter i beräkning av tillrinningsvolymer.  

I den här studien undersöks Vängelsjöns delavrinningsområde. Ett 
prognosområde där HBV-modellens tillrinningsprognos tidigare gett stora volymfel. 
Rapporten undersöker därför om det går att korrigera den operationella modellens 
snömängd genom snödjupsobservationer, för att ta fram mer tillförlitliga 
vårflodsprognoser. I rapporten har snödjupsobservationer och densitetsmätningar 
från Vattenregleringsföretagen (VRF), tillsammans med snödjupsobservationer från 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), analyserats för att se om 
de kan användas för att förbättra tillrinningsprognosen för Vängelsjöns 
delavrinningsområde.  

Studien visar att det finns potential till att använda snödjupsobservationer för att 
minska osäkerheter i tillrinningsprognosen för Vängelsjöns delavrinningsområde. Det 
bästa resultatet gavs genom att använda tre stationer från SMHI tillsammans med två 
stationer från VRF. Resultatet för dessa fem stationer gav ett volymfel i uppmätt 
vattenekvivalent på 6 %, 7 %, 22 % och 17 % för mars månad perioden 2014-2017, 
vilket gav en markant förbättring mot det modellerade prognosvärdet med volymfel 
på 40 %, 77 %, 24 %, och 49 % för samma period.  
 
Nyckelord: snödjupsobservationer, vattenkraft, vårflodsprognos, vattenreglering, 
snömagasin 
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Abstract  
 
Snow Measure Analysis for Development of Spring Flood Forecasting in 
Vängelsjön Subcatchment 
Lovisa Bengtsson & Elias Cans 
 
Today, spring flood forecasts are calculated through a hydrological model, the HBV-
model. It is a model that is used operationally both in Sweden and in other countries 
to obtain catchment forecasts. One problem with these forecasts is that they often 
give errors in calculations to the inflow volume.  
     In this study the Vängelsjö sub catchment will be examined. A forecast area 
where the HBV-model flow forecasting has given large volume errors. In the report it 
is therefore examined if the operational model can be corrected with snow 
measurement data. In this report snow depth observations and density 
measurements from Vattenregleringsföretagen (VRF) have been analyzed, together 
with snow depth observations from the Swedish Institute for Meteorology and 
Hydrology (SMHI) to see if the data can be used to improve the forecasting for 
Vängelsjö sub catchment.  

The study shows that there is a potential in using snow measurement observations 
to reduce insecurities in the flow forecast for Vängelsjö sub catchment. The best 
result was received by using three snow stations from SMHI and two from VRF. The 
result from those five stations gave a volume error in measured snow water 
equivalent (SWE) at 6 %, 7 %, 22% and 17 % for Mars during the period 2014-2017, 
which gave a significant improvement against the modelled forecast value with 
volume errors of 40 %, 77 %, 24 % and 49 % for the same period. 
 
Key words: snow measurement observations, hydropower, spring flood forecasting, 
water control, snow reservoirs 
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1. Inledning 

Att ta fram tillförlitliga prognoser för tillrinningsvolymer vid vårfloden är viktigt för 
vattenkraftsindustrin, såväl som för samhällets förmåga att säkra fossilfri energi och 
att möta översvämningsdrabbade områden. Säkra vårflodsprognoser ökar även 
vattenkraftindustrins förmåga att jobba med långsiktig planering av vattenresurserna.  

Vattenkraftsindustrins arbete med att förbättra vårflodsprognoser resulterade i 
början av 1970-talet i en hydrologisk modell, HBV-modellen (Bergström, 1992), som 
idag används operationellt både i Sverige och i andra länder för beräkning av 
tillrinningsprognoser. HBV-modellen ger en statistisk analys där meteorologiska 
observationer räknas om till vattenföring (SMHI, 2015). Ett problem med modellen är 
att stationsnätet för meteorologiska data i vissa områden förekommer väldigt glest, i 
synnerhet vid kraftälvarnas tillrinningsområden, vilket ger stora osäkerheter i 
prognosen. Ju färre mätningar som utförs desto större blir felmarginalerna i 
beräkningarna.  

En annan viktig parameter, utöver väderprognoserna, vid beräkning av 
vårflodsprognoser är volymen vatten lagrad i snömagasin. Då nederbörden under 
vinterhalvåret främst faller som snö kommer smältvattnets volym vid vårfloden till stor 
del bero på hur mycket det har snöat (Konkurrensverket, 2018). En stor utmaning vid 
beräkningar av vårflodsprognoser ligger idag i att uppskatta snömagasinets volym 
och fördelning i terrängen, vilket alltid varit en svårighet inom hydrologin (Dozier et 
al., 2016). I dagsläget utförs snödjupsobservationer av bland annat Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Vattenregleringsföretagen 
(VRF). SMHI:s mätstationer observerar enbart snödjup medan VRF även väger sina 
prover för beräkning av densitet och vattenekvivalent. 

Den här rapporten kommet att studera ett av VRF:s prognosområden, Vängelsjöns 
delavrinningsområde. Ett område som idag har stora felmarginaler i VRF:s 
operationella HBV-beräkning av vårfloden. I studien kommer snödjupsobservationer 
från VRF och SMHI analyseras för att se om dessa kan användas för att korrigera 
VRF:s operationella modellkörning av tillrinningsprognosen för mars månad perioden 
2014–2017. För att på så sätt möjliggöra en förbättring av modellprognosen för 
Vängelsjöns delavrinningsområde.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Projektet syftar till att ta fram och utvärdera en metod för utveckling av HBV-
modellens tillrinningsprognos för Vängelsjöns avrinningsområde. Detta med hjälp av 
SMHI:s snödjupsobservationer och VRF:s mätningar av snödjup och snödensitet. Till 
projektet hör följande tre frågeställningar, vilka kommer att besvaras genom arbetet: 
 

1. Korrelerar snödjupsobservationerna från VRF:s och SMHI:s stationer? 
2. Går VRF:s uppmätta densitet att applicera på SMHI:s snödjupsobservationer? 
3. Kan SMHI:s och VRF:s mätdata användas tillsammans eller separat för att 

korrigera modell-resultatet? 
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2. Bakgrund 

Det här avsnittet går igenom en teoridel som omfattar en beskrivning av Sveriges 
kraftsystem, samt vad som gör vattenkraften till en viktig energiresurs. Avsnittet går 
även igenom problematiken med snödjupsobservationer samt varför det är viktigt 
med vårflodsprognoser. Avslutningsvis presenteras en kortfattad områdesbeskrivning 
av Vängelsjöns avrinningsområde.  

2.1 Sveriges Kraftsystem 

Idag står den långsiktiga utvecklingen av kraftsystemet i Sverige inför en förändring. 
Det finns i Sverige ett starkt politiskt stöd (Regeringens energiöverenskommelse, 
2016; Regeringskansliet, 2017) för att, enligt Energiöverenskommelsens mål, gå mot 
ett 100 % förnyelsebart elsystem till år 2040. Detta genom att utöka vind- och solkraft 
samt genom utfasning av kärnkraften. 

Sveriges energiutveckling präglas dessutom av en ökande efterfrågan av el, där 
efterfrågan väntas stiga från dagens årliga förbrukning (2017) på 136 TWh 
(Konkurrensverket, 2018) till en förbrukning på 148 TWh, vilket ställer krav på en 
ökad energiproduktion (Skellefteå Kraft, 2017). 

Under ett år med normal tillrinning producerar Sveriges vattenkraftverk runt 
65 TWh el, vilket svarar för ungefär hälften av all elproduktion i Sverige. Tillsammans 
med kärnkraften utgör dessa nästan 80 % av Sveriges totala elproduktion. 
Resterande kommer från vindkraft, kraftvärme och övrig värmekraft (Ekonomifakta, 
2018). 

2.1.1 Vattenkraftens roll i det framtida kraftsystemet  

Vattenkraften spelar idag en stor roll i det totala kraftsystemet, och blir allt viktigare 
när elsystemet byggs ut med mer väderberoende elproduktion samtidigt som dagens 
kärnkraft ska fasas ut. Intermittent elproduktion från bland annat vind- och solkraft, 
samt utfasningen av kärnkraft gör att förutsättningarna för kraftsystemet förändras.  

Idag utgör kärnkraften tillsammans med vattenkraften en stor del av svängmassan 
i kraftsystemet. Begreppet svängmassa går i energisammanhang att definiera som 
“mekanisk tröghet i kraftsystemets roterande delar” (Karlsson et al., 2016), och är 
avgörande för kraftsystemets förmåga till att hantera och återställa snabba 
förändringar i förbrukning eller produktion av el (Statens energimyndighet, 2014). 
Svängmassan bidrar därmed till upprätthållandet av en reaktiv balans och 
spänningsreglering (Svenska kraftnät, 2015). Med mindre svängmassa blir 
kraftsystemet mer svårbalanserat och följaktligen mer känsligt i ansträngda 
situationer, vilket ökar behovet av energi med planerbar effekt. Det är då 
vattenkraftens reglerbara förmåga ställs i fokus (Lejestrand et al., 2015). 

2.2 Vattenkraft 

2.2.1 Vattenkraftens reglerbarhet 

Elen som produceras i vattenkraftverken går inte att lagra, utan måste tas fram i 
samma stund som den ska användas. Vatten kan däremot lagras i 
regleringsmagasin, som vid senare behov kan omvandlas till energi. 
Vattenmagasinering gör att elproducenterna kan anpassa elproduktionen vid 
utvinning av vattenkraft för att öka eller minska tillgången av el (Lejestrand et al., 
2015). 
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Vattenkraften fungerar i dagens kraftsystem både som basresurs och som 
reglerbar resurs. Vilket innebär att producerad el kan användas till en kontinuerlig 
elkonsumtion oberoende av variationer, samt anpassas till marknadsläget. På så sätt 
kan vattenkraften hantera variationer i elanvändning, samt väga upp för andra 
kraftslags tillgänglighet (Leiestrand et al., 2015). 

Elen som produceras genom vattenkraft går att reglera både inom det korta 
tidsintervallet – sekunder, timmar, dagar – som det längre – månader, år. 
Korttidsreglering innebär att vattenkraftsproduktionen kan öka eller minska som svar 
på att anpassa elproduktionen t.ex. till en lägre elförbrukning under natten eller för att 
anpassa produktionen till väderberoende elproduktion med vind- och solkraftsenergi. 
Årsregleringen handlar just om att spara vatten för att matcha elförbrukningen under 
kommande år (Vattenregleringsföretagen, 2018). Genom årsreglering kan 
vattenresursen sparas vid snösmältningen, för att sedan användas till att producera 
tillräckligt med el under vinterhalvåret då efterfrågan är som störst (Bergsten et al., 
2012). 

2.2.2 Tillrinning och produktion  

Vattenkraften är till stor del beroende av hur mycket nederbörd som faller under året, 
och därmed hur stor tillrinningen blir till regleringsmagasinen. I Sverige kan en årlig 
skillnad i nederbörd ge en avvikelse i produktion på mellan 50 TWh till 80 TWh per år 
(Amini & Persson, 2017) där ett torrår (år med ovanligt lite nederbörd) kan försvaga 
den genomsnittliga produktionen med upp till 15 TWh per år. Vid ett våtår (år med 
ovanligt mycket nederbörd) kan den genomsnittliga produktionen istället öka med 
upp till 15 TWh (Statens energimyndighet, 2014) vilket motsvarar en avvikelse på ca 
±30 % av den totala tillrinningen till vattenmagasinen (Energiföretagen, 2017).  

2.3 Tillförlitliga vårflodsprognoser  

2.3.1 Vattenkraftens regleringsförmåga 

Utbyggnaden av väderberoende elproduktion och utfasningen av kärnkraft kommer 
att sätta högre press på vattenburen elproduktion som därmed behöver hantera 
större svängningar i det totala kraftsystemet. Det skapas då ett behov av att i större 
utsträckning kunna öka och minska regleringen med hjälp av vattenkraft (Svenska 
kraftnät, 2017), något som i sin tur ställer högre krav på vattenkraftens kapacitet till 
att hantera osäkerheter i tillrinning och efterfråga (Havs-och vattenmyndigheten, 
2015).  

Osäkerheter i vårflodsprognoser minskar vattenkraftindustrins förmåga att jobba 
med planering av vattenresursen, där den reglerbara förmågan försvagas både vid 
kort- och långtidsreglering. Vad som påverkar mest är när tillrinningen blir lägre än 
vad prognosen förutsett. En lägre tillrinning kan leda till att regleringsmagasinen inte 
fylls upp tillräckligt, vilket vid en torr sommar kan leda till att magasinen inte når upp 
till den lägsta sänkningsgränsen. Fylls regleringsmagasinen inte vid vårfloden finns 
en risk att det vid ett torrår inte finns tillräckligt med vatten lagrat i reservoarerna för 
att täcka det årliga behovet av el.   

2.3.2 Miljöpåverkan 

Mängden vatten regleringsmagasinen får hålla regleras av en dämnings- och 
sänkningsgräns vilka är den högsta respektive lägsta nivån regleringsmagasinens 
vattennivå får anta (Castenfors, 2011). Dämnings- och sänkningsgränser regleras 
under 5 kap lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, där 
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varje kraftområde har en egen vattendom som anger vilka nivåer som 
vattenkraftsproducenterna måste förhålla sig till. Ett högre värde än beräknat 
tillrinningsflöde kan leda till att magasinenen uppnår ovanligt höga nivåer vilket kan 
tving kraftproducenterna till att tappa ut vatten vid sidan av turbinerna för att undvika 
att dämningsgränsen överskrids. 

När vattenkraftverken måste reglera mycket vatten på kort tid uppstår plötsligt 
stora förändringar i flödesvolymer och vattenstånd, vilket kan orsaka stora skador 
nedströms. Även i fall där magasinen håller sig inom de tillåtna dämning- och 
sänkningsnivåerna kan felberäkningar i vårflodsvolymer leda till en negativ inverkan 
på allmänhetens intressen. Det kan handla om allmänhetens möjlighet till att nyttja 
sjön, där låga vattennivåer kan begränsa tillgängligheten till att vistas på sjön. Något 
som i sin tur kan ha en negativ inverkan på bland annat transport, fiske och 
turistindustri. Felberäkningar i vårflodsprognoser och tillrinningsvolymer kan även 
försvåra vattenkraftsindustrins miljöarbete med bland annat biotoper och fiskvandring 
(Pohjola, 2018). 

2.3.3 Dammsäkerhet 

Även om vattenkraftverken inte kan hantera större volymer än dammarnas totala 
avbördningsförmåga, och det inte går att begränsa flödet i sig, kan vetskapen om ett 
ovanligt högt flöde generera en beredskap med åtgärder som verkar för dammarnas 
säkerhet. Är flödet vid vårfloden känt, där vattenkraftsproducenterna på förhand vet 
hur mycket smältvatten sjömagasinen kommer att resultera i, kan 
regleringsmagasinen innan vårfloden tappas på vatten. Detta så att mängden vatten i 
regleringsmagasinen hålls till rimliga nivåer (Svenska kraftnät et al., 2011). På så sätt 
kan en god dammsäkerhet upprätthållas, där stora vattenflöden hanteras för att 
begränsa efterföljande konsekvenser med bland annat översvämningar.  

Vid kända vattenflöden kan tappning vid regleringsmagasinen optimeras under 
hela vårflodsperioden, i syfte att se till att det hela tiden finns en buffertmarginal. 
Finns det ingen buffertmarginal kan bl.a. ett skyfall med en stor intensitet under 
vårens senare del leda till att tillrinningen till vattenkraftverken måste avbördas direkt, 
vilket leder till ökade flöden nedströms i älven.  

2.4 Snödjupsobservationer 

I Sverige spelar snön en stor roll i det hydrologiska kretsloppet. Ackumulerad snö ger 
längre perioder av lägre vattenföring samt ökade volymer vid smältning. Till skillnad 
från nederbörd i form av regn kommer mängden snö i större utsträckning att påverka 
avrinningsvolymerna. Speciellt i Sveriges norra delar där uppskattningsvis 50 % av 
den totala nederbörden faller som snö (Bergström, 1993). Ackumuleringen av snö 
kan anges på två olika sätt, antingen som snödjup eller som ett ekvivalent 
vatteninnehåll. Det ekvivalenta vatteninnehållet motsvarar vattenvolymen smältsnö i 
mm. Snöackumulationen kan variera mycket inom några få km. Då mätstationer 
oftast förekommer väldigt utspritt, krävs interpolerade värden mellan stationerna för 
att uppskatta den totala mängden snö i terrängen. Något som kan ge stora 
osäkerheter i det verkliga snödjupet. Idag utförs snödjupsobservationer av bland 
annat SMHI och VRF (figur 1). VRF har 55 stationer för mätning av snödjupsdensitet 
och vattenekvivalent. VRF utför snödjupsobservationer vid rutinbesök. SMHI har 566 
stationer i sitt stationsnät för mätning av snödjup, där mätdata registreras dagligen 
(SMHI, 2016). 
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Figur 1. T.v. visas de 566 stationer ur SMHI:s stationsnät för mätning av snödjup. T.h. visas 
VRF:s 55 stationer för mätning av snödjup och densitet. 
 

2.5 HBV-modellen  

I Sverige har man sedan vattenkraftens begynnelse utfört vårflodsprognoser med 
hjälp av klimatbaserade observationer och snömätningar. Vattenkraftindustrins 
arbete med att förbättra dessa prognoser resulterade på 1970-talet (Bergström, 
1976) i en modell, HBV-modellen, som idag används operationellt vid beräkning av 
tillrinningsprognoser. Idag går modellen i Sverige att se som en standardmodell i 
hydrologiska sammanhang (Lindström et al., 1997). HBV-modellen består av en 
blandning mellan empiriska och fysikaliska modeller som tillsammans utgör en 
numerisk beskrivning av hydrologiska processer.  

Modellen utgörs i huvudsak av tre moduler, där den första mäter snösmältning och 
snöackumulation, den andra markfuktighet och den tredje mäter vattnets väg genom 
vattendrag, grundvatten och sjöar. Modellen använder sig av temperatur, nederbörd 
samt uppskattade värden för potentiell avdunstning. Modellen är semidistribuerad 
vilket innebär att den delar in ett avrinningsområde i delområden där olika zoner tas 
fram och klassificeras efter vegetation, höjd och sjöområde (SMHI, 2017). HBV-
modellen ger en statistisk analys med värden av klimatdata, där värden för nederbörd 
och temperatur tas från det meteorologiska stationsnätet. Detta ger genom 
simulerade klimatuppdateringar ett sannolikt utfall av förväntad vårflodsvolym 
(Bergström, 1993). 

Ett problem idag är att stationsnätet i vissa områden förekommer väldigt glest, i 
synnerhet vid kraftälvarnas tillrinningsområden, vilket ger stora osäkerheter i 
modellprognosen. 

2.6 Områdesbeskrivning 

Vängelsjöns delavrinningsområde (figur 2) är beläget i nordvästra Ångermanland och 
har en yta på 567 km2. Det finns inga högre punkter ovanför avrinningsområdet, och 
har således inga andra avrinningsområden uppströms. I studien undersöks 
Vängelsjöns prognosområde då VRF:s tidigare års genomförda tillrinningsprognoser 
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gett stora avvikelser från den faktiskt uppmätta vårflodsvolymen (figur 3). De år som 
undersöks i rapporten är en fyraårsperiod över mars månad för perioden 2014–2017, 
där modellens tillrinningsprognos gett ett volymfel på 40 %, 77 %, 24 %, respektive 
49 %. 

På sommaren och hösten går det att rätta prognosfelet genom att korrigera 
nederbörden i modellen så att tillrinningen stämmer, och på vintern går det att se till 
så att tillrinningen stämmer genom att korrigera temperaturen när den är nära noll. 
Modellen säger dock ingenting om huruvida vinternederbörden stämmer. Området är 
för rapporten speciellt intressant då volymfelen i tillrinningsprognoserna är stora, och 
det i närheten av området finns mätningar från både VRF med snödjup och densitet 
samt mätningar från SMHI med snödjup. Det finns därför möjlighet att undersöka om 
det går att korrigera modellens snömängd genom snödjupsobservationer, för att få en 
mer tillförlitlig vårflodsprognos för Vängelsjöns delavrinningsområde. 

 

 
Figur 2. Översiktsbild och närbild över Vängelsjöns delavrinningsområde. 
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Figur 3. Exempel på kalibreringsresultat för HBV-modellen över Vängelsjöns 
delavrinningsområde. Gul linje visar observerad vattenföring (korrigerat värde) för perioden 
1 mars - 31 mars 2014 och blå linje visar den modellerade, operationella vattenföringen.  
 

3.  Metod 

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Snödjupsobservationer 

Data över snödjup har hämtats från SMHI:s stationsnät för totalt sex olika stationer 
(Backe, Lövberga, Storfinnforsen, Strömsund-Edet, Hammerdal och Rossön). Alla 
belägna i närheten av Vängelsjöns delavrinningsområde. Data över snödjup och 
densitet har även hämtats från tre av VRF:s snömätningsstationer (Ormsjön, Ströms 
vattudal och Vängelsjön) (figur 4).  

Från VRF har även data över den operationella modellkörningen hämtats 
tillsammans med ett korrigerat snömagasinvärde för mars månad, perioden 2014-
2017. Som indata till den operationella HBV-modellen har observerade dygnsvärden 
för nederbörd och temperatur från SMHI:s databas med areellt fördelad nederbörd 
och temperatur från 1961 använts. Modellen är sedan kalibrerad med hjälp av 
mätningar från utloppet av Vängelsjön, där modellens beräknade tillrinning jämförs 
med uppmätt tillrinning till Vängelsjön. 

Det korrigerade värdet har tagits fram efter mars månad och är korrigerat så att 
värdet matchar med uppmätta tillrinningen, och motsvarar således det sanna värdet 
för vårfloden. HBV-prognosen ges som vattenföring, Q (m3/s), men är i studien 
omvandlat till mm/dag baserat på områdets area.  
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Figur 4. Blå punkter visar de sex närmaste stationerna ur SMHI:s stationsnät för mätning av 
snödjup som använts i studien. Gröna punkter visar VRF:s tre närmaste stationer för mätning 
av snödjup och snödensitet.  
 

3.2 Databearbetning 

3.2.1 Korrelationsgrad 

För att direkt kunna använda ett parametervärde från en datamängd till en annan 
behöver två andra likadana parametrar korrelera till varandra, i det här fallet 
snödjupsobservationer som finns tillgängliga från både SMHI och VRF. För att ta 
reda på korrelationsgraden mellan SMHI:s och VRF:s snödjupsobservationer har 
data från olika stationer jämförts mot varandra. Information om snödjup har 
sammanställts och plottats mot respektive närmaste SMHI-stations snödjup. 
Analysen har utförts för samtliga VRF- och SMHI-stationer som använts i denna 
analys. Korrelationsanalysen genomfördes för att få en bättre blick över hur 
snödjupen stämmer överens mellan de olika observationsdata som studerats. Från 
de givna korrelationerna som gavs bestämdes det att i studien fokusera på de 
stationer som hade en förhållandevis bra korrelation för att enklare kunna applicera 
VRF:s densitetsdata på SMHI:s snödjupsdata.  

3.2.2 Densitet hos SMHI:s stationer  

VRF:s data över snödjup och densitet har använts för att uppskatta densiteten vid 
SMHI-stationerna, de dagar där data finns tillgänglig (dagar då rutinbesök utförts av 
VRF). Densiteten för SMHI:s stationer togs fram som ett viktat medelvärde av 
densiteten från VRF:s tre närmsta stationer. Vilket utförts genom att 
avståndsberoende vikta densiteten från VRF:s stationer till SMHI:s stationer 
(tabell 1). Vid beräkningen har de mest närliggande stationer från VRF använts för att 
vikta in densiteten (figur 5), med inspiration från en metod för snödjupsinterpolering 
av Gustafsson, Lindström & Kuentz (2015). Ekvationen som använts för att vikta 
densiteten är:  

, , 	

1
, ,

1 1 1   (1) 
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där d1, d2 och d3 är avstånd från givna punkter till den sökta. Vidare beräknas den 
viktade densiteten enligt: 
    

	 	 	 	   (2) 
 
där P1 och P2 är de två givna densiteterna med V1 och V2 är två viktningar till punkten 
P0 (figur 5). 
 

 
Figur 5. Exempel på viktning av densitet från två av VRF:s stationer (Vängelsjön och 
Ströms-vattudal) mot en av SMHI:s stationer Storfinnforsen. 
 
Tabell 1. Avstånd och viktning till Storfinnforsen (SMHI-station) från Vängelsjön och Ströms 
vattudal (Vattenregleringsföretagen). 

Storfinnforsen Avstånd (km) Viktning (%) 

Ströms-Vattudal 37,708 0,263 = 26,3% 

Vängelsjön 13,457 0,737 = 73,7% 

 

3.2.3 Snövattenekvivalent vid centroid 

Utifrån beräknade densiteter kan en snövattenekvivalent (SWE) tas fram genom att 
använda snödjup och densitet (ekvation 3). Snövattenekvivalenterna kan sedan 
avståndsberoende viktas in till centroiden (områdets mittpunkt). Viktningen gör att de 
stationer närmast centroiden kommer att ha störst inverkan på resultatet. 
Beräkningarna har utförts på tre olika sätt (figur 6). Antingen genom att använda 
enbart VRF:s mätvärden (snödjup och densitet), enbart SMHI:s snödata (snödjup och 
interpolerad densitet) samt en blandning av alla fem stationer tillsammans. 

 
ö 	 	∗ 	 	 / 	 	 	   (3) 
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Figur 6. Viktningar mot centroid med t.v. VRF:s mätningar, mitten SMHI:s mätningar och t.h. 
sammanslagen viktning från VRF:s mätningar tillsammans med SMHI:s tre mätningar. 
 

3.2.4 Extrapolering av vattenekvivalent  

Värden på den snövattenekvivalent som arbetats fram har sedan jämförts med den 
operationella HBV-modellen för mars månad mellan perioden 2014–2017 för att ta ut 
förhållandet mellan de två datamängderna med intentionen att fylla i med 
ekvivalentvärden för dagar där data saknas (tabell 2). För att ta reda på huruvida 
SMHI:s snödjupsdata lämpar sig att användas för en bättre skattning av snömagasin 
behöver olika ekvivalenter jämföras. Genom att jämföra det uppskattade värdet på 
SWE utifrån SMHI:s snödjupsdata med den operationella HBV-modellen och det 
korrigerade värdet kan en differens utläsas ur diagrammet. 
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Tabell 2. Exempel på extrapolering för fyllnad av luckor med snövattenekvivalent (eng. 
förkortning SWE) de dagar då data saknas. 
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4. Resultat  

4.1 Korrelationsgrad 

Snödjupskorrelationen mellan VRF:s och SMHI:s stationer tyder på en avtagande 
korrelationsgrad med ökat avstånd mellan stationerna. Bäst korrelation gavs för de 
kortaste avståndet mellan Ströms vattudal (VRF) och Strömsund-Edet (SMHI) (figur 
8), med ett avstånd på ca 20 km mellan stationerna. Den lägsta korrelationen gavs 
för stationerna Ormsjön(VRF) och Backe(SMHI) (figur 7), med ett avstånd på 61 km. 
De stationer som valdes att användas för vidare studie var Backe, Storfinnforsen och 
Lövberga (SMHI) samt Ströms vattudal och Vängelsjön (VRF) eftersom de påvisar de 
högsta korrelationerna. Resterande korrelationer presenteras i bilaga (figur 12-28). 
 

 
Figur 7. Korrelation i snödjup (cm) mellan Ormsjön (VRF) och Backe (SMHI). 
 

 
Figur 8. Korrelation i snödjup (cm) mellan Ströms vattudal (VRF) och Strömsund-Edet 
(SMHI).  
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4.2 Mätdata från SMHI:s stationer 

Med data från tre av SMHI:s snödjupsobservationer (Lövberga, Backe och 
Storfinnforsen) blir skillnad i snövattenekvivalent mot det korrigerade snömagasinet 
lägre än för den operationella prognoskörningen för samtliga år (Figur 9). Resultatet 
för mars perioden 2014-2017 gav volymfel på 26 %, 13 %, 12 % och 28 %, 
motsvarande det operationella prognosvärdet med volymfel på 40 %, 77 %, 24 %, 
och 49 % (tabell 3). 
 

 

 
Figur 9. Diagram över kalibreringsresultat för perioden 1 mars - 31 mars 2014–2017 för 
Vängelsjöns delavrinningsområde. Grön linje visar värden för SMHI:s tre stationer, Lövberga, 
Backe och Storfinnforsen, gul linje visar observerad vattenekvivalent och blå linje modellerad 
vattenekvivalent. T.v. över 2014, under 2016. T.h. över 2015, under 2017. 
 
Tabell 3. Totalvolym och volymfel i procent mot det korrigerade värdet för SMHI-stationer 
och modellens prognosvärde i mars 2014–2017. 

 2014  2015  2016  2017  
Data 
(mars) 

Tillrinnings
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

Tillrinnings
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

Tillrinnings
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

Tillrinnings 
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

SMHI 1610 26 % 1670 13 % 2710 12 % 1760 28 % 
Modellerat 
värde 

3010 40 % 3380 77 % 3000 24 % 3630 49 % 

Korrigerat 
värde 

2160  1910  2410  2430  
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4.3 Mätdata från VRF:s stationer 

Genom att använda två av VRF:s stationer (Vängelsjön och Ströms vattudal) visar 
resultaten för 2014 och 2016 ett sämre värde, där vattenekvivalenten ligger högre än 
den operationella modellen mot det korrigerade värdet med volymfel på 66 % och 
33 % mot modellens volymfel på 40 % respektive 24 %. Resultatet för år 2015 och 
2017 ger istället ett förbättrat resultat mot vad modellens operationella värde, där 
resultatet gav ett volymfel på 30 respektive 3 % mot det operationella värdets 
volymfel på 77 % samt 49 % (figur 10). I tabell 4 sammanställs den totala volymen 
och hur stort volymfelet blev jämfört med det korrigerade värdet. 
 

  

  
Figur 10. Diagram över kalibreringsresultat för perioden 1 mars - 31 mars 2014–2017 för 
Vängelsjöns delavrinningsområde. Röd linje visar värden för VRF:s två stationer Vängelsjön 
och Ströms vattudal, gul linje visar observerad vattenföring och blå linje modellerad 
vattenföring. T.v. över 2014, under 2016. T.h. över 2015, under 2017.  
 
Tabell 4. Totalvolym och volymfel i procent mot det korrigerade värdet för VRF:s stationer 
och modellens prognosvärde i mars 2014–2017. 
 2014  2015  2016  2017  
Data 
(mars) 

Tillrinnings
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

Tillrinnings
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

Tillrinnings
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

Tillrinnings 
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

VRF 
stationer  

3350 55 % 2490 30 % 3220 33 % 2350 3 % 

Modellerat 
värde 

3010 40 % 3380 77 % 3000 24 % 3630 49 % 

Korrigerat 
värde 

2160  1910  2410  2430  
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4.4 Mätdata från SMHI:s stationer tillsammans med VRF:s stationer 

Genom att använda två av VRF:s stationer (Vängelsjön och Ströms vattudal) 
tillsammans med data från tre av SMHI:s snödjupsobservationer (Lövberga, Backe 
och Storfinnforsen) blir skillnaden i snövattenekvivalent mot det korrigerade 
snömagasinet signifikant lägre än för den operationella prognoskörningen (figur 11). 
Resultatet gav ett volymfel i uppmätt vattenekvivalent på 6 %, 7 %, 22 % och 17 % 
för mars månad perioden 2014-2017, mot det modellerade prognosvärdet med 
volymfel på 40 %, 77 %, 24 %, och 49 % för samma period (tabell 5).   
 

 

  
Figur 11. Diagram över resultat för perioden 1 mars - 31 mars 2014–2017 för Vängelsjöns 
delavrinningsområde. Lila linje visar värden för “blandade data” (data från både VRF och 
SMHI), gul linje visar observerad, i efterhand korrigerad vattenföring och blå linje modellerad 
vattenföring. T.v. över 2014, under 2016. T.h. över 2015, under 2017.  
 
 
Tabell 5. Totalvolym och volymfel i procent mot det korrigerade värdet för SMHI:s och VRF:s 
stationer samt modellens prognosvärde i mars 2014–2017 
 2014  2015  2016  2017  
Data (mars) Tillrinnings

volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

Tillrinnings
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

Tillrinnings
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

Tillrinnings 
volym 
(mm) 

Volymfel 
(%) 

VRF:s (2) 
och SMHI:s 
(3) stationer 

2290 6% 2040 7% 2040 22% 2020 17% 

Modellerat 
värde 

3010 40% 3380 77% 3000 24% 3630 49% 

Korrigerat 
värde 

2160  1910  2410  2430  
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5. Diskussion 

Studien visar att det finns det potential till att använda snödjupsobservationer för att 
minska osäkerheter i vårflodsprognosen för Vängelsjöns delavrinningsområde. Detta 
med hjälp av SMHI:s snödjupsobservationer och VRF:s mätningar av snödjup och 
snödensitet. Det bästa resultatet gavs genom att använda tre snödjupsstationer från 
SMHI (Backe, Lövberga och Storfinnsforsen) tillsammans med två stationer från VRF 
(Vattudal och Vängelsjön). Där resultatet gav ett volymfel på 6 %, 7 %, 22 % samt 
17 % för mars månad perioden 2014-2017, vilket visar en markant förbättring mot det 
modellerade prognosvärdet med volymfel på 40 %, 77 %, 24 %, samt 49 % för 
samma period.   

Resultatet gavs trots att regressionsanalysen för stationerna överlag visar en låg 
korrelationsgrad. Vad som är mest avgörande för korrelationsvärdet är avståndet 
mellan stationerna, där analysen tyder på avtagande korrelation med ökande avstånd 
mellan stationerna. Problematiken i att använda sig av snödjupsobservationer för att 
förbättra vårflodsprognoser ligger till stor del i att en punktmätning inte alltid kan 
representera ett större område. För det geografiska område som undersökts i studien 
har värden för vattenekvivalent vid SMHIs stationsmätningar interpoleras med andra 
värden. Även om densiteten inte bör skilja sig åt alltför mycket över ett mindre 
område kan det ändå ge en felkälla på ett par millimeter snövattenekvivalent. Trots 
låga korrelationsvärden mellan snödjup för de olika stationerna tycks densiteten från 
VRF:s stationer ändå vara applicerbart för SMHI:s snödjupsstationer, då SMHI:s 
stationer gett ett relativt bra resultat fastän snödjupet mellan stationerna skiljt sig åt.  

Det som ska tas i beaktning är att studien utförts för endast ett avrinningsområde 
över en period på 4 år. Frågan är om det går att bibehålla en systematisk förbättring, 
och om metoden går att applicera på andra områden. I det studerade området är 
höjdskillnaderna relativt låga och terrängen består till stor del av skogsmark, vilket 
gör att snön bör falla tämligen jämnt över ett mindre område. Alltså bör också 
snödjupet vara relativt jämnt över samma område. Vilket gör det möjligt att anta en 
densitet för områdets centroid som representerar hela området baserat på 
närliggande stationers snödjupsobservationer och densitet. Något som potentiellt sett 
kan utgöra ett hinder om metoden testas på områden med större topografiska 
differenser. 

Ett naturligt steg i studien skulle vara att applicera metoden på andra områden, 
och se om metoden där ger liknande resultat. 

6. Slutsats 

Studien visar att det finns potential till att använda snödjupsobservationer från 
SMHI:s stationsnät tillsammans med VRF:s mätningar av snödjup och snödensitet för 
att korrigera vårflodsprognosen för Vängelsjöns delavrinningsområde. Genomförd 
studie påvisar därmed att det med relativt enkla medel går att förbättra 
tillrinningsprognoser betydligt. Något som framförallt gynnar elproduktion och 
kraftbolagen men också samhället i stort. Det är därför av stor betydelse att fortsätta 
arbetet och att utvidga det till andra dräneringsområden. Detta för att se om liknande 
resultat kan nås för områden annan topografi, och om resultaten ger en systematisk 
förbättring över tid.  
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Bilagor 

 
Figur 12 Snödjupskorrelation (cm) mellan Ormsjön (VRF) och Backe (SMHI).  
 

 
Figur 13 Snödjupskorrelation (cm) mellan Ormsjön (VRF) och Hammerdal (SMHI).  
 

 
Figur 14 Snödjupskorrelation (cm) mellan Ormsjön (VRF) och Rossön (SMHI).  
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Figur 15 Snödjupskorrelation (cm) mellan Ormsjön (VRF) och Storfinnforsen (SMHI).  
 

 
Figur 16 Snödjupskorrelation (cm) mellan Ormsjön (VRF) och Strömsund-Edet (SMHI).  
 

 
Figur 17 Snödjupskorrelation mellan Ströms vattudal (VRF) och Backe (SMHI).  
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Figur 18 Snödjupskorrelation mellan Ströms vattudal (VRF) och Hammerdal (SMHI).  
 

 
Figur 19 Snödjupskorrelation mellan Ströms vattudal (VRF) och Lövberga (SMHI).  
 

 
Figur 20 Snödjupskorrelation mellan Ströms vattudal (VRF) och Rossön (SMHI).  
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Figur 21 Snödjupskorrelation mellan Ströms vattudal (VRF) och Storfinnforsen (SMHI).  
 

 
Figur 22 Snödjupskorrelation mellan Ströms vattudal (VRF) och Strömsund-Edet (SMHI).  
 

 
Figur 23 Snödjupskorrelation mellan Vängelsjön (VRF) och Backe (SMHI).  
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Figur 24 Snödjupskorrelation mellan Vängelsjön (VRF) och Hammerdal (SMHI).  
 

 
Figur 25 Snödjupskorrelation mellan Vängelsjön (VRF) och Lövberga (SMHI).  
 

 
Figur 26 Snödjupskorrelation mellan Vängelsjön (VRF) och Rossön (SMHI).  
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Figur 27 Snödjupskorrelation mellan Vängelsjön (VRF) och Storfinnforsen (SMHI).  
 

 
Figur 28 Snödjupskorrelationen mellan Vängelsjön (VRF) och Strömsund-Edet (SMHI).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




