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Sammendrag
Rapporten gir en samlet oversikt over resultatene fra det tverrfaglige forskningsprosjektet
"Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)". Prosjektet ble
gjennomført i perioden 2010 til 2013 som en del av NORKLIMA programmet (2004-2013), og
var et samarbeid mellom forskere fra Norges Geotekniske Institutt, Meteorologisk institutt,
CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt. InfraRisk var et såkalt
kompetanseprosjekt med brukermedvirkning fra Statens vegvesen, Jernbaneverket og Nasjonalt
utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB). Prosjektet har studert endringer
i ekstremvær og virkningen ekstremværhendelser har på infrastruktur knyttet til transportsektoren i Norge. Det tverrfaglige samarbeidet har ligget i grensesnittet mellom de fysiske
prosessene, sårbarhet og risiko.
Emneord: Ekstremværhendelser, trender, naturfare, skred, sikring, risiko,
beslutningsprosesser

Vennligst bruk følgende referanse til rapporten:
Norges Geotekniske Institutt NGI (2013): Impacts of extreme weather events on infrastructure
in Norway (InfraRisk) - Sluttrapport til NFR-prosjekt 200689. Utarbeidet av: Frauenfelder, R.,
Solheim, A., Isaksen, K., Romstad, B., Dyrrdal, A.V., Gangstø, R., Harbitz, A., Harbitz, C.B.,
Haugen, J.E., Hygen, H.O., Haakenstad, H., Jaedicke, C., Jónsson, Á., Klæboe, R., Ludvigsen,
J., Meyer, N.M., Rauken, R., Sverdrup-Thygeson, K., Aaheim, A. NGI rapport nr. 2009180801-R. 94 s. + Appendiks
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1

Innledning

1.1

Norske myndigheters fokus på klima og klimatilpasning

Norske myndigheter har betydelig fokus på klimaendringer og klimarelaterte problemer
innenfor alle samfunnssektorer. Dette er nedfelt blant annet i stortingsmeldingen om flom og
skred (Meld. St. 15 (2011-2012)) fra Olje og Energidepartementet "Hvordan leve med farene –
om flom og skred", som kom i mars 2012, og stortingsmeldingen om klimatilpasning (Meld.
St. 33 (2012–2013)) fra Miljøverndepartementet "Klimatilpasning i Norge", som kom i mai
2013. Spesielt stortingsmeldingen om klimatilpasning gir mye av den overordnede bakgrunnen
for at Forskningsrådets NORKLIMA-program er viktig, og for at prosjektet InfraRisk, som er
en del av NORKLIMA-programmet, utgjør et viktig element i dette igjen. NORKLIMAprogrammet avsluttes i 2013, men etterfølges av et nytt stort klimaprogram i Forskningsrådet,
KLIMAFORSK, fra 2014.
Infrastruktur som vei og jernbane, som er fokus for InfraRisk prosjektet, er fremhevet i
Stortingsmeldingen om klimatilpasning. Det følgende er sitater fra Stortingsmelding 33:
•
•

•

•
•

"De globale klimaendringene medfører allerede store endringer for mange lokalsamfunn i
Norge. Utover i dette århundret må vi forvente at klimaendringene gradvis vil få økende
betydning for natur og samfunn"
"Mer ekstremvær vil øke skaderisikoen i samfunnet og er forbundet med store
økonomiske kostnader. Effektiv skadeforebyggende innsats forutsetter kunnskap om
hvordan de ulike sektorene i samfunnet og lokalsamfunn er mest utsatt for økt klimarisiko.
Det er behov for mer kunnskap om framtidige kostnader av klimaendringer, og hvordan
dagens politikk og samfunnsplanlegging kan fange opp og ta hensyn til behovet for
klimatilpasning."
"Flom og skred gir økt belastning på viktig infrastruktur som vei, jernbane, elektronisk
kommunikasjon, bygninger og anlegg for energi, vann og avløp. Det trengs mer kunnskap
om og konsekvensene for de ulike sektorene og næringene, inkludert sårbarhets- og
risikoanalyser, om hvilke investeringer, driftsformer og regelverk som vil gi effektiv
omstilling og klimatilpasning."
"Samfunnet er avhengig av velfungerende transportsystemer. Framkommelighet på vei,
jernbane, til sjøs og i lufta er avgjørende for enkeltmennesker, nød- og
beredskapstjenester, næringsliv og andre funksjoner i samfunnet."
"Landtransport som vei og jernbane har store utfordringer når det gjelder etterslep av
vedlikehold, utfordringer som vil forsterkes av klimaendringene. Landtransporten har de
siste årene vært utsatt for flom- og skredhendelser som har fått til dels store konsekvenser
for transportnettet. Konsekvensene av slike hendelser viser at vei og jernbane er sårbare i
dagens klima og vil være sårbare for framtidas klimaendringer. Større nedbørmengder vil
innebære økt belastning på dreneringssystemene. Økt risiko for flom og skred utgjør en
fare for trafikksikkerheten, kan øke avbruddsfrekvensen og vil føre til betydelig økt
slitasje på både vei og jernbane."

Innen statlige etater har mye blitt gjort de siste årene, dels etter at InfraRisk-prosjektet startet.
Spesielt bør nevnes to store etatsprosjekter: Statens vegvesen (SVV) gjennomførte et stort
prosjekt ‘Klima og Transport’, i perioden 2007-2010 (Petcovic, 2013), som fokuserte på
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klimarelaterte problemstillinger knyttet til vei. Som en videreføring av dette arbeidet ble det
store etatsprosjektet ‘Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred – NIFS’ etablert i 2012 som et
samarbeid mellom SVV, Jernbaneverket (JBV) og Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE). Prosjektene InfraRisk og NIFS har mange fellestrekk (se også Kapittel 1.1.6) og har
lagt vekt på god kommunikasjon for å kunne bygge på hverandre og unngå dobbeltarbeid.
Avslutningsseminaret for InfraRisk ble også holdt som et felles seminar med NIFS, som vil ta
flere av problemstillingene videre.
1.2

Grunner til etablering av InfraRisk-prosjektet

Den fjerde og den femte rapporten fra FNs klimapamel (IPCC, 2007; 2013) fastslår utviklingen
i menneskapte klimaendringer. I den siste rapporten (IPCC, 2013) konkluderes det med at det
er svært sannsynlig (95 prosent eller mer) at klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er
den viktigste årskaen til klimaendringene fra 1950 og frem til i dag. Videre viser IPCC
spesialrapport om "Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate
Change Adaptation" (IPCC, 2012) at økonomiske konsekvenser av store naturkatastrofer har
økt kraftig siden midten av forrige århundre, internasjonalt så vel som nasjonalt. Dette har nær
sammenheng med den generelle samfunnsøkonomiske utviklingen, befolkningsvekst,
urbanisering, og tettere konsentrasjon av stadig større økonomiske verdier. Det antas videre at
også økt hyppighet av ekstreme værsituasjoner som stormer, flommer og tørke, sammen med
økt frekvens av skred har betydning for utviklingen. En rekke studier viser at klimaendringer
fører til en økning i så vel hyppighet som intensitet av flere typer ekstreme værhendelser,
spesielt når det gjelder nedbør. Disse er godt oppsummert i IPCCs ‘SREX’ rapport (IPCC,
2012).
I en helt fersk studie av Benestad (2013) konkluderes det med en sammenheng mellom intens
nedbør og den globale middeltemperaturen. Denne sammenhengen, som både beskrives av
modellene og kan forstås ut i fra fysiske prinsipper, bekreftes nå av en statistisk analyse basert
på faktiske måledata (Benestad, 2013). For Europa viser resultater fra en ny rapport (Hov m.fl.,
2013) at intens nedbør generelt har økt både i mengde og frekvens, med en kompleks geografisk
variabilitet.
Tidligere studier fra bl.a. Meteorologisk institutt viser en klar økning i både gjennomsnittlig
temperatur og nedbør for Norge siste 100 år (Hanssen-Bauer m.fl., 2009). Årsnedbøren har i
noen områder økt med 20 prosent siden slutten av 1800-tallet (Hanssen-Bauer, 2005; HanssenBauer m.fl., 2009). Videre viser tidligere studier en økning i den største årlige døgnnedbøren
flere steder i Norge (Alfnes og Førland, 2006).
Generelt er nedbør den vanligste årsaken til at skred løses ut. En studie utført av Jaedicke m.fl.
(2008) så blant annet på sammenhengen mellom nedbør og jordskred og konkluderte med at
antall dager med nedbørmengder som er store nok til at jord- og flomskred kan utløses, har økt
i mange deler av landet. Resultater fra Jaedicke m.fl. (2008) utført i et annet NFR-NORKLIMA
prosjekt, ‘GeoExtreme’, viste også at sammenhengene mellom utløsende værhendelser og
skred kan variere i ulike deler av landet. Sammenhengen var mest entydig for snøskred, fulgt
av løsmasseskred, mens det bare var en svak sammenheng mellom nedbør og utløsning av
steinsprang. For snøskred ble det vist klare regionale forskjeller i de hyppigste utløsnings-
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mekanismene. Vind var for eksempel en avgjørende faktor for snøskred nord i landet, mens det
var selve nedbøren som var viktigst på Vestlandet (Jaedicke m.fl., 2008).
Gjennom de siste 10-20 år har vi sett en rekke episoder der kraftig nedbør, noen ganger i
kombinasjon med snøsmelting, har ført til flom og skred, med stor skade på så vel bygninger
som transportinfrastruktur. Av eksempler kan nevnes flommen i Gudbrandsdalen og Østerdalen
1995, høsten 2000 på Østlandet, flommen i juli 2007 i særlig Buskerud og Oppland,
"Pinseflommen" 2011, Flommen i Sør-Trøndelag 2011, og nå sist, dager med flom og skred i
et belte fra det nordlige Østlandet til Trøndelag i mai 2013, der spesielt nordlige
Gudbrandsdalen ble hardt rammet. I de fleste av disse hendelsene var både vei og jernbane
sterkt berørt med skader og stengninger. I 2010 og 2011 skapte store snøfall og lange
kuldeperioder problemer for jernbaneoperatører i hele Nord-Europa. Problemene var så
omfattende og langvarige at de førte til strategiske endringer i håndteringen av godstransporten
i Norge (Ludvigsen og Klæboe, 2013).
Mye av transportinfrastrukturen i Norge er av eldre dato, ofte mer enn 50 år og kan derfor være
underdimensjonert i forhold til ekstremværsituasjoner slik vi ser dem i dag. Slik
klimafremskrivingene antyder, kan vi vente oss en økning i antall dager med kraftig nedbør og
også økning i nedbørintensiteten i store deler av landet (Hanssen-Bauer m.fl., 2009).
Problemer på vei og bane fører til sviktende og forsinkede leveranser, som igjen fører til
omdømmetap og i verste fall tap av markeder for norske varer. Hyppige situasjoner der godsog/eller persontransport forsinkes av stenginger har store økonomiske konsekvenser. Studier
både i Norge og i Sveits (Rauken, 2009; Bründl m.fl., 2009) viser at tiltak mot geofarer som
flom og skred vanligvis ikke iverksettes før etter at en hendelse har skjedd. Effektive fysiske
tiltak som for eksempel voller er kostbare å bygge, men kostnaden vil oftest øke ved
igangsetting etter en hendelse, der reparasjon og gjenoppbygging kommer i tillegg, sammen
med de beskrevne kort- og langsiktige konsekvensene forbundet med svikt i transportruter.
Økonomisk sett vil derfor oftest en proaktiv tilnærming være langt å fortrekke fremfor en
reaktiv tilnærming. Samtidig kan det være vanskelig å finne riktig balanse – hvor og når er det
lønnsomt å sette inn tiltak?
1.3

Definisjon av ekstremværhendelser

En ekstremhendelse (relatert til vær eller klima) er ofte definert som når forekomsten av en
verdi for vær-/klimavariable er over (eller under) en terskelverdi som ligger nær det øvre (eller
nedre) observerte ytterpunktet for variabelen (Seneviratne m.fl., 2012). Enkelte ekstremer
relatert til klima (for eksempel tørke eller flom) kan oppstå som følge av en akkumulering av
flere vær-/klimahendelser, men som hver for seg nødvendigvis ikke er ekstreme i seg selv.
Ekstremvær kan gi stor skade over et større område. Meteorologisk institutt (MET) har klart
definerte kriterier for varsling av ekstremvær. Normalt definerer MET en ekstremværhendelse
som når "vinden eller nedbøren er så kraftig, forventet vannstand så høy eller snøskredfaren så
stor at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen".
Prosjektet fant disse kriteriene for strenge og har valgt en mindre streng definisjon der
ekstremvær er vær som ofte gir eller kan gi problemer for brukerne, her representert ved
Jernbaneverket og Statens vegvesen.
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1.4

Målsetninger for InfraRisk-prosjektet

En stor del av infrastrukturen i Norge er dimensjonert på bakgrunn av påregnelige ekstreme
nedbørepisoder basert på lange måleserier (Førland m.fl., 2007). For å kunne dimensjonere
viktig infrastruktur innenfor transportsektoren for dagens (de siste 30-50 år) klima og
klimaendringene man kan forvente gjennom dette århundret, er det viktig å etablere systematisk
kunnskap om hvilke ekstremværhendelser (se Kapittel 1.1.3 for definisjon) som påvirker
transportsektoren mest. Det er viktig å forstå hvilke klimaparametere som fører til disse
hendelsene og hvordan fordeling, intensitet og hyppighet av disse situasjonene vil utvikle seg
fremover. Det er videre behov for bedre kunnskap om hvordan geofarer som skred og flom
utløses av ekstremværhendelser og hvordan dette påvirker vei- og jernbanenettet. For å kunne
gjennomføre en grundig risikoanalyse av norsk transportinfrastruktur med hensyn på
ekstremværhendelser må en også analysere verdien av infrastrukturen, både den umiddelbare,
direkte kostnaden ved bygging, eventuelt gjenoppbygging/reparasjon, og også den
samfunnsmessige verdien av å ha velfungerende og pålitelige transportruter.
Med dette som bakgrunn ble forskningsprosjektet "InfraRisk" finansiert over Forskningsrådets
NORKLIMA program, planlagt i 2009 med følgende målsetninger:
•
•
•
•
•

Å forstå hvordan klimaendringer påvirker hyppighet, intensitet og fordeling av
ekstremværhendelser i Norge.
Å samle dagens kunnskap om hvordan ekstremværhendelser påvirker
transportinfrastruktur i Norge.
Å kvantifisere sårbarhet og samfunnsøkonomisk betydning av norsk
transportinfrastruktur.
Å fastslå hvilke sikringstiltak som vil være mest effektive i forhold til klimatilpasning
for transportinfrastrukturen.
Å utvikle metodikk for å vurdere samlet risiko for infrastrukturen forbundet med
ekstremværhendelser.

En overordnet målsetning er at prosjektet skal føre til mer fokus på proaktiv tilnærming til
problemene, i stedet for først å etablere tiltak i etterkant av hendelser og kostnadskrevende
reparasjoner og gjenoppbygging.
1.5

Hovedresultater

Prosjektet har systematisert store mengder eksisterende data og har generert en rekke nye
resultater som bør få stor betydning for hvordan vi håndterer risiko forbundet med ekstremvær
og naturfarer som truer transportinfrastruktur i Norge fremover. Resultatene spenner vidt, fra
etablering av trender i viktige værelementer, til studier av menneskelig respons på trusler fra
ekstremvær.
Analysene av værelementer har gitt en klarere forståelse av trender i utviklingen av ekstremvær
enn man hadde tidligere. Studiene har vært basert på både historiske data og på tilgjengelige
fremtidsscenarier (fremskrivinger) fra klimamodeller. I forhold til tidligere studier har vi nå
beregnet endringer i klimavariabler som er spesielt viktige i forhold til naturfarer. For
fremtidsscenariene er også alle år fra 1961 til 2099 tatt med i analysene slik at en har kunnet
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beregne trender. Samlet sett dokumenterer analysene en økning i så vel hyppighet som intensitet
av både nedbør og vind.
Hyppighet av moderate til kraftige nedbørhendelser med en-, fem- og ti- døgns varighet har økt
de fleste steder de siste femti årene og dette ser ut til å fortsette. Økningen har vært størst i
nedbørrike områder i vest og sørvest, der økningen er på mellom 10 og 30 prosent for regionene
som helhet. Intensiteten på de kraftigste nedbørhendelsene har også økt, og regionale endringer
i sørvest er på opp mot 90 prosent for ti-døgnsnedbør. Intens nedbør over kortere perioder, som
timesnedbør, viser samme positive trend, selv om usikkerheten i analyseresultatene blir større.
Historiske data viser dessuten en klar økning i gjennomsnittstemperaturen i Norge, noe som
fører til at mer nedbør faller som regn og at snømengdene minker, spesielt i lavlandet og langs
kysten. Områder med kalde vintre har fått økende snømengder som følge av den generelle
nedbørøkningen. For endringer i kraftig vind er trenden positiv i perioden 1961-2010, men
signalet er mindre tydelig enn for nedbør og naturlige klimavariasjoner har vært en
medvirkende årsak til de rekordene man finner i perioden rundt 1990-2000.
Resultater av fremskriving, basert på InfraRisk-analysene, viser at de observerte endringene vil
fortsette ut dette århundret. På det meste viser fremskrivningene en økning i årlig maksimum
døgnnedbør på mellom ~40 og ~80 mm fra perioden 1961-1990 til 2071-2099 og en tilsvarende
økning for årlig maksimum ti-døgnsnedbør på mellom ~120 og ~270 mm. For antall dager med
døgnnedbør på mer enn 10 mm viser enkelte av fremskrivningene en økning på mellom ~15 og
~70 dager fra perioden 1961-1990 til 2071-2099. Det er, og vil fortsette å være, regionale
forskjeller. Enkelte områder kan faktisk komme til å oppleve en reduksjon i intensiteten av
kraftige nedbørhendelser. Det meste av landet vil imidlertid erfare det motsatte, både økt
intensitet og økt hyppighet av kraftig nedbør.
Analyser av vind er beheftet med langt større usikkerhet. Dette skyldes først og fremst mye
kortere og færre (færre målestasjoner) tidsserier av historiske data. Analysene som er gjort viser
imidlertid også en økende tendens for vind siden 1961. Maksimumsverdiene av henholdsvis
en- og tre-timers vind har økt, og økningen er spesielt markant om vinteren og høsten.
Utviklingstendensene for værelementene fører også til hyppigere episoder med vær som kan
klassifiseres som ekstremvær. Generelt vil økt nedbør og vind føre til en økning i
naturfarehendelser som flom og skred. Under perioder med ekstremvær øker sannsynligheten
for slike hendelser betydelig, noe vi ikke minst har sett eksempler på under "Pinseflommen" i
2011 og under flommen på Østlandet i slutten av mai 2013, der både veier og
jernbanestrekninger var stengt på grunn av flom og skred. Dette demonstrerer at både vei og
jernbanenettet er sårbare for slike hendelser. Klimaendringer vi allerede ser i dag, og som
prognosene viser vil fortsette, fører også til større variasjoner i været enn tidligere: ekstremene
blir mer ekstreme (cf. Schär m.fl., 2004). Dette gir i seg selv store problemer for infrastrukturen.
Undersøkelsene viser at minst 27 prosent av norske veistrekninger (europa,- fylkes,- og riksvei)
og 31 prosent av banestrekningene ligger innenfor kartlagte fareområder for stein- og snøskred,
og er dermed utsatt for en viss fare. Prosjektet har videre sett på sammenhenger mellom
forskjellige parametere som kan påvirke sannsynligheten for skredtyper som flomskred og
steinskred. Variabler som terrenghelning og størrelse på vassdragene betyr mye, mens lokalt
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klima, som varierer mye i Norge, er med å bestemme terskelverdier for nedbør som kan utløse
flomskred.
For å vurdere behovet for sikring er det nyttig å kunne beregne sannsynligheten for at et aktuelt
objekt, som bane eller vei, kan bli truffet av skred. Dagens faresonekartlegging viser bare
grensen for et visst gjentakelsesintervall for en gitt hendelse, for eksempel snøskred. I prosjektet
har en gjort et arbeid med å forbedre den såkalte alfa-beta modellen for snøskredutløp
(Bakkehøi m.fl., 1983) slik at en kan beregne sannsynlighet for treff i forskjellige steder
innenfor en angitt faresone. Dette vil kunne være svært nyttig når behovet for sikringstiltak skal
vurderes. En slik modell kan også utvides til å gjelde jord- og flomskred. En analyse av
Raumabanen viser at denne banestrekningen i gjennomsnitt vil kunne treffes av snøskred hvert
tredje år. I forbindelse med sikringstiltak må de mest utsatte punktene identifiseres og analyser
utføres for disse. Til syvende og sist er det en kost-nytte analyse som vil avgjøre om
sikringstiltak skal iverksettes.
Sikring av vei og jernbane må vurderes i forhold til risikobildet. Et vesentlig element her er
kostnadene ved skade på og stenging av infrastrukturen. En risikoanalyse gjort i prosjektet viser
at skred mot norske veier koster samfunnet om lag 100 millioner kroner pr. år, der om lag 70
prosent av kostnadene skyldes økt reisetid på grunn av omkjøring. Denne analysen omfatter
ikke bane og tar dessuten ikke hensyn til langsiktige indirekte effekter, som redusert pålitelighet
og tap av omdømme, som i verste fall kan føre til tap av markedsandeler for norske varer.
Analysen beregner kun kostnadene ved omkjøring, gjenåpning, og skader på veien. Når
jernbanen må stenges, finnes imidlertid sjelden muligheter for omkjøring. Et alvorlig resultat
av dette er at stadig mer gods flyttes fra bane til vei. Dette øker utslipp av CO2 og andre
klimagasser, noe som er uheldig for miljøet. Samtidig øker det også sårbarheten ved problemer
på veinettet. Analysene viser at til tross for at steinsprang er den hyppigst forekommende
hendelsen, er snøskred den faretypen som oftest fører til stenging av vei. Snøskred fører derimot
sjelden til store reparasjonskostnader, så her er det mest omkjøring og rydding av veien som
koster.
En detaljstudie av risiko for både vei (europa-, riks-, og fylkesvei) og jernbane i området rundt
Otta sentrum (Sel kommune i Gudbrandsdalen) viser en lav sannsynlighet for hendelser som
fører til stengning, og gjennomsnittlige årlige kostnader er estimert til kun 250 000 kroner. Otta
har likevel betydelige utfordringer i forhold til skred, men disse er hovedsaklig knyttet til
bebyggelse og kommunale veier.
Den menneskelige faktor er viktig når det gjelder å håndtere klimarelaterte problemer nå og i
fremtiden. For å vurdere hvordan ansatte i jernbanen håndterer utfordringene ved værrelaterte
hendelser ble en intervjuundersøkelse gjennomført i 2010 blant personell ansatt i Jernbaneverket. Undersøkelsen viste at jernbanen har stor grad av bevissthet om at klimaendringer vil
føre til økte problemer og hyppigere stengninger, men samtidig finnes ikke noen overordnet
plan for hvordan dette skal imøtekommes, utover å ta hensyn til det i dimensjonering av nye
banestrekninger. I dag er det nedbør som fører til de største problemene, og spesielt intense
nedbørperioder er problematiske. Men det er også utfordringer med store snøfall, gjerne i
kombinasjon med kulde som fører til ising på sporet. Dagens banenett lider under et betydelig
vedlikeholdsetterslep og har generelt for dårlig dimensjonert drenering. Resultatet er ofte
utvasking av sporet og utglidinger i fyllinger, i tillegg til at jord- og flomskred fra sideterreng
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er et hyppig problem. Det er her viktig å presisere her at flere tiltak er igangsatt etter at disse
intervjuundersøkelsene ble foretatt. Etatsprosjektet ‘NIFS’ (se nedenfor) startet i 2012, og
Jernbaneverket har i 2012 og 2013 gjennomført omfattende kartlegging av skred- og flomfare
langs flere banestrekninger. I tillegg er regelverket nå under endring for bedre å ta hensyn til
klimaendringer ved prosjektering og bygging.
1.6

Relaterte prosjekter

For å bedre robustheten og samhandlingen i forhold til klimarelaterte problemer, spesielt mot
viktig infrasruktur, har etatene SVV, JBV og NVE satt i gang et FoU-prosjekt som bygger
videre på blant annet SVV sitt etatsprogramm ‘Klima og Transport’ (Petkovic, 2013). Det nye
etatsprosjektet, ‘Naturfare – infrastruktur, flom og skred – NIFS’ (Dolva m.fl., 2012), fokuserer
på områder hvor økt samarbeid mellom etatene er avgjørende for bedre beredskap og håndtering
av risiko og hendelser. Problemstillinger knyttet til skred og flom er i fokus. Nærmere
utredninger av blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, håndtering av vann på avveie,
kartlegging, varsling og sikring mot skred og flom, beredskap og kvikkleireproblematikk er i
gang. Prosjektet ble startet i 2012 og vil pågå over fire år. Prosjektet ‘NIFS’ ansees som en
viktig mottaker og bruker av resultatene ‘InfraRisk’ prosjektet har kommet frem til, og de to
prosjektene har kommunisert jevnlig. Sluttseminaret til ‘InfraRisk’ prosjektet ble gjennomført
som et felles seminar sammen med ‘NIFS’ prosjektet den 25. september 2013.
I tillegg er det relevant å nevne to andre prosjekter under NORKLIMA programmet. Prosjektet
"Buildings and Infrastructure – Vulnerability and Adaptive Capacity to Climate Change –
BIVUAC" 1, som ledes av SINTEF Byggforsk, har fokus på sårbarhet og klimatilpasning av
bygninger og vann- og avløpsinfrastruktur. Et annet prosjekt, "Extreme weather in small
catchments: new methods for flood protection – ExFlood" 2, som ledes av Bioforsk, ser på flom
fra ekstremvær i små nedbørfelt og tiltak mot skadevirkninger fra slike flommer.

1

Informasjon om BIVUAC på nettsiden til Norges forskningsråd
Hjemmeside til ExFlood prosjektet på nettsiden til Bioforsk

2
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Kapittel 2:
Endringer i frekvens og intensitet av
ekstremværhendelser i Norge
De siste femti årene har regnværet blitt mer intenst og
vinden har økt i styrke i deler av landet.
• Moderate til kraftige nedbørhendelser forekommer
oftere og har blitt mer intense de siste femti årene
• Økningen er størst i Vest- og Sørvest-Norge og langs
kysten i nord
• Den største årlige vindstyrken har økt de siste femti
årene på Østlandet og Vestlandet
• For de neste femti til hundre år forventes flere og
kraftigere nedbørhendelser i store deler av landet
• Variasjonen mellom ulike klima- og utslippsscenarier
gir stor usikkerhet i hvor de største endringene
kommer

I Rogaland har de kraftigste
nedbørepisodene over en time økt
med cirka 20 prosent. Fra mandag
til tirsdag kveld 19. juli 2011 kom
det 78 mm nedbør på Sele, ytterst
i Klepp. Foto: Einar Egeland

KRAFTIGERE REGN
Moderate til kraftige nedbørhendelser opptrer hyppigere sammenlignet med for femti år siden.
Endringen er størst i de nedbørrike områdene av landet, der økningen er på 30 prosent flere
steder. Det forventes en klar økning også gjennom dette århundret. Kraftige nedbørhendelser
over 24 timer eller mer har økt i intensitet de siste femti årene. Trendene er tydeligst for de
kraftigste nedbørhendelsene over flere døgn og er mest markante i Sørvest-Norge og langs
kysten i nord. Også de kraftigeste nedbørhendelsene over 1-24 timer har økt i intensitet de
siste femti årene. Økningen er tydeligst for regionene i Vest- og Sørvest. I Rogaland har de
kraftigeste nedbørepisodene over en time økt med cirka 20 prosent. Intensiteten av
nedbørhendelser over ett til ti døgn forventes å øke frem mot 2100. Størst økning i nedbør er
ventet på Vestlandet og langs kysten i Nord-Norge, områder som allerede har mye nedbør.
MER SNØ I KALDE OMRÅDER
Vinternedbøren har økt de siste tiårene. I milde områder faller mer og mer av nedbøren som
regn, mens i kalde områder faller den fortsatt som snø. I løpet av de siste femti årene har
største årlig snødybde økt i områder med kalde vintre, mens den har avtatt i lavlandet og
kystnære områder.
KRAFTIGERE VIND
Tall for endringer i vind er mer usikre enn for nedbør. Tallene antyder likevel at høyeste årlige
vindhastighet har økt med seks til åtte prosent for deler av Østlandet og Vestlandet de siste 50
år. I deler av Finnmark og på Sørlandet, samt i enkelte fjellområder i Sør-Norge er det liten
eller ingen endring. De kraftigste vindstyrkene har i gjennomsnitt økt med om lag åtte prosent
for landet sett under ett og forekommer først og fremst om vinteren.

2.1

Endringer i meteorologiske variabler som kan utløse skred i Norge

Anita Verpe Dyrrdal1), Ketil Isaksen1), Hans Olav Hygen1) og Nele Kristin Meyer2)
1)

Meteorologisk institutt, 2) Norges Geotekniske Institutt

2.1.1

Bakgrunn

Naturfarer i Norge, der snøskred, jordskred, og flom er de vanligste (Gregersen og Sandersen,
1989; Furseth, 2006), er ofte utløst av ekstreme værforhold. Studier tyder på at slike
værhendelser kan øke i frekvens og intensitet i fremtiden (Lemke m.fl., 2007), hvilket vil
utfordre dagens infrastruktur som er bygget etter kriterier basert på historisk klima.
Målet med denne studien er å analysere historisk utvikling av frekvens og intensitet for utvalgte
ekstreme værhendelser, i tillegg til den romlige fordelingen av disse. Siden intense og/eller
langvarige nedbørhendelser er sentrale for utløsningen av de fleste typer skred, ble det fokusert
spesielt på disse. I tillegg ble utviklingen i snødybde, snøfall og temperatur nær null i
vintersesongen analysert (Tabell 2.1).
For fullstendige analyser og resultater vises til Dyrrdal m.fl. (2011) og Dyrrdal m.fl. (2012).
Tabell 2.1: Klimavariabler og forkortelser benyttet i rapporten, sammen med hendelsens
varighet og valgt terskelverdi.
Klimavariabel

Varighet (døgn)

Terskelverdi

Årlig maksimum nedbørsum
Nmax1 (årlig maksimum nedbør for ett-døgn)
Nmax5 (årlig maksimum nedbør for fem-døgn)
Nmax10 (årlig maksimum nedbør for ti-døgn)

1
5
10

Nedbør – frekvens over terskelverdi
Npot1 (årlig antall hendelser med ett-døgns nedbør over 10 mm)
Npot5 (årlig antall hendelser med fem-døgns nedbør over 40 mm)
Npot10 (årlig antall hendelser med ti-døgns nedbør over 60 mm)

1
5
10

Årlig maksimum snødybde (SD) og snøfall (SF)
MaxSD (årlig maksimum snødypde)
MaxSF (årlig maksimum snøfall)

1
1

Snøfall – frekvens over terskelverdi
SFpot1-5 (årlig antall hendelser med ett-døgns snøfall over 5 mm)
SFpot1-30 (årlig antall hendelser med ett-døgns snøfall over 30 mm)
SFpot3 (årlig antall hendelser med tre-døgns snøfall over 50 mm)
SFpot5 (årlig antall hendelser med fem-døgns snøfall over 80 mm)

1
1
3
5

5 mm
30 mm
50 mm
80 mm

Antall hendelser der middeltemperaturen er nær 0°C
Nær-0 (Antall døgn med middeltemperatur i intervallet -1,5°C til 1,0°C)

1

-1,5°C – 1,0°C

2.1.2

10 mm
40 mm
60 mm

Datasett og datakvalitet

Et datasett med interpolerte døgnverdier av observert nedbør og temperatur er tilgjengelig for
perioden 1957 til idag (Tveito m.fl., 2005; Jansson m.fl., 2007; Mohr, 2009). Nedbør og
temperatur går inn i en hydrologisk modell som simulerer døgnverdier av ulike snøparametre
(Engeset m.fl., 2004a). Med en oppløsning på 1 km gir dette muligheten til å utføre en romlig
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finskala-analyse for hele fastlands-Norge. Datasettet brukes operasjonelt på Internett portalen
seNorge (http://www.senorge.no).
Det er relativt store usikkerheter knyttet til det interpolerte datasettet. Dette gjelder spesielt i
områder med kompleks topografi og få stasjoner. Engeset m.fl. (2004b) fant at nedbør
overestimeres i høyereliggende områder, og underestimeres i visse lavereliggende områder.
Snøparametre er også påvirket av ytterligere usikkerheter knyttet til den relativt enkle
snømodellen (Saloranta, 2012).
2.1.3

Trendanalyse

Historisk utvikling, også kalt trend, ble analysert ved bruk av Mann-Kendall trend test. Testen
ble utført lokalt på individuelle grid-celler, for hele perioden 1957-2010 (lange trender), og for
30-års periodene 1961-1990 (periode 1), 1971-2000 (periode 2), og 1981-2010 (periode 3)
(korte trender). For å vurdere den statistiske signifikansen i de lokale trendene ble en
feltsignifikanstest utført i 19 regioner, og midlere regionale endringer ble beregnet.
2.1.4

Resultater

Nedbør
Figur 2.1 og Figur 2.2 viser årlig maksimum nedbør for henholdsvis ett-døgn (Nmax1) og tidøgn (Nmax10), mens maksimum nedbør for fem-døgn (Nmax5) er vist i Appendiks A: Figur
A2.1. Trender for årlig maksimum ett-døgns og ti-døgns nedbør for hele perioden 1957-2010
er i hovedsak positive, hvilket betyr at intensiteten av kraftige nedbørhendelser har økt siden
1957. Økningen har vært størst i nedbørrike områder i vest og sørvest. For ti-døgns nedbør har
økningen for enkelte regioner på sørvestlandet vært på opp mot 90 prosent. Analyser av serier
fra nedbørstasjoner bekrefter den kraftige økningen. Flere stasjoner har hatt en økning på 5075 prosent siden 1957. Til sammenlikning er økningen i for eksampel årsnedbør for samme
periode 20-35 prosent. Enkelte andre områder viser imdlertid en nedgang. En del av de
regionale og lokale forskjellene kan skyldes endringer i stasjonsgrunnlaget. Korte trender gir et
bilde på variasjoner gjennom hele perioden og endrer seg fra mest positive i de to første
periodene til mer negative i siste periode. På grunn av redusert romlig variabilitet kommer
mønstre klarere frem for lengre varigheter.
Figur 2.3 viser antall hendelser i året med ett-døgns nedbør over 10 mm (Npot1). Positive
trender indikerer at det har vært en økning i antallet av slike hendelser, mens negative trender
indikerer en reduksjon. Resultater for ett-døgn, fem-døgn og ti-døgns nedbørsummer er veldig
like, med positive lange trender i hele landet, med unntak av noen få områder i Sørøst-, Midt-,
og Nord-Norge. Økningen er størst i våte områder. Trender i perioden 1961-1990 er delt mellom
positive i sørvest og svakt negative i sørøst og i deler av sentrale og nordlige strøk. I perioden
1971-2000 er Sørøst-Norge og vestkysten i Nord-Norge dominert av signifikante positive
trender, mens trender er svake i resten av landet. Svake trender dominerer hele landet i perioden
1981-2010. Generelt er trender for frekvens-over-terskelverdi sterkere enn trender i årlig
maksimum, hvilket indikerer en større endring i frekvensen av moderate til kraftige
nedbørhendelser.
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Figur 2.1: Årlig maksimum ett-døgns nedbør. Klimatologi (gjennomsnittsverdi) og trender
(neg.: negativ; pos.: positiv; sign.: signifikant; notsign.: ikke signifikant). For fullstendige
analyser og resultater vises til Dyrrdal m.fl. (2012).
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Figur 2.2: Årlig maksimum ti-døgns nedbør. Forklaring og referanse som i Figur 2.1.
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Figur 2.3: Antall hendelser med ett-døgns nedbør mer enn 10 mm. Forklaring og refereanse
som i Figur 2.1.
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Snø
Årlig maksimum snødybde (MaxSD) brukes ofte som en indeks for snøakkumulasjon gjennom
vinteren (november-mai) og inntreffer som regel sent på våren. Våre analyser (Appendiks A:
Figur A2.2) viser at lange trender generelt er positive (det vil si en økning i årlig maksimum
snødybde) i områder med kalde vintre (fjell og innland), mens negative trender (det vil si en
reduksjon i årlig maksimum snødybde) dominerer i områder med milde vintre (kyst og lavland).
Korte trender går fra å være mest positive i de to første periodene til å bli hovedsakelig negative
i perioden 1981-2010. Den sistnevnte perioden er dominert av en betydelig temperaturøkning
og har bidratt mest til den negative langtidstrenden vi ser i lavlandet og kystnære områder.
Lange trender i årlig maksimum snøfall (MaxSF, ikke vist her) er relativt tvetydige, men vi ser
antydninger til samme romlige fordeling av trender som for MaxSD.
Antall episoder med ett-døgns snøfall over 5 mm er brukt som en indeks for en "snødag", og er
spesielt interessant med hensyn på snørydding. Vi ser (Appendiks A: Figur A2.3) det samme
mønsteret som for årlig maksimum snødybde og årlig maksimum snøfall, med en økning i antall
episoder med ett-døgns snøfall over 5 med mer i områder med kalde vintre og en nedgang i
områder med milde vintre. Trendene er svakere enn for årlig maksimum snødybde, men
sterkere enn for årlig maksimum snøfall.
Resultatene for snøvariablene stemmer godt overens med temperaturøkningen de siste tiårene.
I områder med milde vintre faller mer og mer nedbør som regn i stedet for snø og snøsmeltingen
øker. I områder med kalde vintre derimot, holder vintertemperaturen seg lav nok til at nedbøren
faller som snø samtidig som vinternedbøren har økt de siste tiårene.
Nær-null-hendelser (Nær-0)
Steinsprang er ofte knyttet til fryse-tinehendelser (temperatursvigninger rundt 0°C i
vinterhalvåret november-mai). Disse hendelser sliter i tillegg på infrastruktur for eksempel ved
frostsprengning. For hele perioden 1958-2010 viser resultatene i hovedsak en økning i antall
nær-null-hendelser i alle deler av landet, med unntak av kystområdene i Sør-Norge. Økningen
er mest tydelig i indre og høyereliggende områder der vintertemperaturen er lav.
Endringsmønsteret for den siste perioden 1981-2010 er nokså lik hele perioden, mens det i de
to første periodene er mindre entydig og det i enkelte fjellområder er tegn til reduksjon i antall
nær-null-hendelser (Appendiks A: Figur A2.4).
Regionale endringer
Den regionale analysen viser at de fleste regioner, men spesielt de mest nedbørrike regionene
har opplevd en økning i nedbør. Økningen i frekvensen av moderate til intense nedbørhendelser
er signifikant bortimot overalt, og ligger på mellom 10 og 30 prosent de siste 50 år.
Mulige konsekvenser
Frekvensen av vann-relaterte naturfarer forventes å øke som et resultat av hyppigere og mer
intense nedbørhendelser, og mer snø kan potensielt øke hyppigheten av snøskred i kalde
områder. Økt forkomst av steinskred og steinsprang er også sannsynlig ettersom flere nær-nullhendelser sammen med kraftigere regn kan redusere stabiliteten i oppsprukne fjellmasser.
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2.2

Historiske endringer i korttidsnedbør

Jan Erik Haugen1), Ketil Isaksen1), Hilde Haakenstad1)
1)

Meteorologisk institutt

2.2.1

Bakgrunn

En stor del av infrastrukturen i Norge er utsatt for intense byger og kraftig nedbør. Spesielt i
byer og tettsteder er det kraftig nedbør i løpet av noen få timer som forårsaker flest skader. Også
veier og jernbane er svært utsatt for kraftig og intens nedbør. I følge Lindholm m.fl. (2008) har
flommer i tettstedene forårsaket stadig større skader i de senere årene. Ledningsnettene har ikke
klart å holde tritt med økningen i vannmengdene. Både økende grad av urbanisering og
endringer i klima de seneste tiårene har bidratt til problemet i følge Lindholm m.fl. (2008).
Målet med denne studien har vært å analysere den historiske utviklingen i intensitet og frekvens
av kortidsnedbør med varighet på 1-24 timer og den romlige fordelingen av disse i Norge.
2.2.2

Datasett og datakvalitet

Meteorologisk institutt har produsert et historisk arkiv med høy romlig nøyaktighet (~11 km)
som blant annet gir nedbørfelter hver time (NORA10, Reistad m.fl., 2011). Dette er oppnådd
ved å bruke en fast versjon av den numeriske værvarslingsmodellen HIRLAM (versjon 6.4.2,
Undén m.fl., 2002) og ERA40 reanalyser (Uppala m.fl., 2005) for perioden september 1957 til
og med august 2002. Etter august 2002 og frem til idag brukes de operasjonelle ECMWF
(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) analysene. Datasettet dekker
perioden fra september 1957 og oppdateres jevnlig med ca. to måneders forsinkelse.
NORA10-arkivet er per i dag trolig den beste erstatningen for observasjoner til å bestemme
gjennomsnittsverdier for kortidsnedbør i Norge. Validering av døgnnedbør basert på 70 norske
nedbørstasjoner viser at NORA10 verifiserer bedre enn en tidligere brukt modell (ERA-Interim,
Dee m.fl., 2011) for mengder over 5-10 mm/døgn (Haakenstad m.fl., 2012). Dette gjaldt alle
sesonger bortsett fra sommer, der resultatene var omtrent like. Dette har gitt oss muligheten til
å gjøre en bedre romlig analyse av endringer i kortidsnedbør for hele fastlands-Norge.
2.2.3

Metode og trendanalyse

I analysen studeres den historiske utviklingen gjennom hele perioden 1961-2010 samt
endringen mellom de to 30-års periodene 1961-1990 og 1981-2010. Resultatene er fremstilt
som kart over Norge og oppsummert for landets 13 nedbørregioner (Hanssen-Bauer og Førland,
1998). Dataene ble delt inn i nedbørmengder i løpet av 1, 3, 6, 12 og 24 timer, både største
årlige verdi og frekvensen av nedbør over visse terskelverdier.
2.2.4

Resultater

Nedbøren i Norge forventes å øke betydelig i våre områder de neste 100 årene på grunn av
menneskapte klimaendringer, men naturlige klimavariasjoner påvirker trendene på kortere
tidsskala, for eksempel perioder på 30 år (Hanssen-Bauer m.fl., 2009). Hovedtyngden av
observasjonene for de siste 50 årene dekker nedbør ned til 24 timers varighet (se Kapittel 2.1),
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mens systematisk måling av nedbør på kortere tidsskala (ti minutter til en time) finnes kun for
enkelte stasjoner. NORA10-arkivet gir en mulighet til å også studere trender av nedbør i ulike
regioner i Norge med varighet fra en time til ett døgn. Den observasjonsbaserte analysen av ettdøgns nedbør i Kapittel 2.1 viste at det har vært en positiv trend i store deler av Norge, og
signifikant positiv i enkelte områder.
Endringer i årlig maksimum 1-24 timers nedbør
Figur 2.4 fremstiller de høyeste årlige nedbørverdiene for Norge fra NORA10-arkivet i
perioden 1961-2010 for ulike varigheter 1-24 timer. Verdiene for ett døgn har en positiv lineær
trend på 3 prosent gjennom perioden, som er i samsvar med den observasjonsbaserte analysen
i 2.1. Maksimalverdiene for en-times varighet har en større variasjon i perioden, med
hovedsaklig økning fra 1961 til 1990, for deretter å ligge på samme nivå som i starten av
perioden. De høyeste verdiene for en-times nedbør i arkivet finner vi i somrene rundt 1990
(henholdsvis 45 og 50 mm).

Figur 2.4: Største årlige nedbørsum fra NORA10-arkivet i perioden 1961-2010 for ulike
varigheter 1-24 timer. Enheten er mm/time på alle grafene, slik at kurven for en-times nedbør
havner øverst (blå linje med størst intensitet) og døgnnedbør nederst (brun linje med lavest
intensitet). De stiplede linjene viser de lineære trendene, og endringen i prosent fra 1961 til
2010 er tallfestet til høyre.
For å analysere et mer robust mål for ekstremnedbør er det for hvert år og for hvert punkt i
Norge beregnet 97,5 persentilen av NORA10-dataene, det vil si at 2,5 prosent av dataene ligger
over denne terskelen. Dette utgjør ca. 9 dager per år for døgnnedbør og ca. 220 timer per år for
timesnedbør, det vil si et større tallmateriale i forhold til årsrekordene i Figur 2.4. Resultatene
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av denne analysen viser at det har vært størst økning i Vest- og Sørvest-Norge, en svakere
økning i andre regioner, og en svak nedgang i indre Møre og Sør-Trøndelag.
Figur 2.5 viser et eksempel fra Rogaland. Som for de høyeste årlige verdiene, er nedbør med
varighet fra 1-24 timer beregnet. Økningen er størst for de korteste varighetene. For Rogaland
har døgnverdiene økt med ca. 17 prosent og timesverdiene med 21 prosent, som må sies å være
en kraftig økning. I andre deler av landet er endringen vesentlig mindre; for eksempel i Møre
har døgnverdiene økt med ca. 2 prosent og timesverdiene med 7 prosent (se Appendiks A: Figur
A2.5).

Figur 2.5: Den største årlige nedbørsummen i nedbørregion Rogaland, med varighet fra 1-24
timer. Enheten er mm/time. Verdiene er et gjennomsnitt av alle punktene innenfor regionen. De
stiplede kurvene viser den lineære trenden fra 1961-2010 og økningen i prosent fra 1961 til
2010 er tallfestet til høyre.
Regionale endringer
Figur 2.6 er en tilsvarende fremstilling av resultatene på kart, der vi har beregnet 98 persentilene
av en-times nedbør i hele perioden 1961-2010, samt endringen fra de første 30 årene (19611990) til de siste 30 årene (1981-2010). Normalt er det Østlandet og Sørlandet som har den
mest intense kortidsnedbøren i Norge. En studie av Mamen og Iden (2010) av de største
observerte nedbørmengdene for varigheter fra ett minutt til seks timer målt i det norske
pluviometernettet (nett av automatiske nedbørmålere, spesielt egnet til å måle nedbørintensitet)
viste at det er fylkene på Østlandet og Sørlandet som dominerer. For lengre varigheter overtar
stasjonene på Vestlandet. 98-persentilen for en-times nedbør (Figur 2.6) viser lokalt større
verdier på Vestlandet enn på Østlandet. Hovedsakelig skyldes dette en svakhet i hindcastdataene, som ikke fanger opp intensiteten på lokal skala. En medvirkende årsak kan også være
at intens sommernedbør på Østlandet fordeler seg mer geografisk når man ser hele perioden
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1961-2010 under ett, mens nedbøren på Vestlandet kan være mer knyttet til det lokale terrenget.
Det er også analysert årlige maksimumsverdier av en-times nedbør innenfor de ulike regionene.
Disse viser at verdiene på Østlandet og Vestlandet ligger på omtrent samme nivå (> 20 mm per
time), det vil si at den geografiske variasjonen av maksimumsverdiene på Østlandet og
Vestlandet kan være noe forskjellig. Kartet for endring viser regionale forskjeller, men
hovedsaklig økning. Størst prosentvis økning finner vi i sørvest (ca. 10 prosent) og størst
nedgang i Trøndelag (ca. -2 prosent) samt svak nedgang utenfor Vest-Finnmark. Selv om det
er regionale forskjeller og variasjoner gjennom ulike tidsperioder, viser analysen i denne 50årsperioden et relativt klart signal, med økt nedbørintensitet for Norge sett under ett.

Figur 2.6: Kartet til venstre viser 98 persentilene av en-times nedbør i hele perioden 19612010. Kartet til høyre viser den prosentvise endringen fra de første 30 årene (1961-1990) til de
siste 30 årene (1981-2010).
Mulige konsekvenser
Frekvensen av vann-relaterte naturfarer forventes å øke som et resultat av hyppigere og mer
intense nedbørhendelser. Spesielt infrastruktur som veier, toglinjer og bebyggelse er sårbar for
økt intensitet og frekvens av kraftige nedbørepisoder.
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2.3

Fremtidig ekstremnedbør

Reidun Gangstø1), Anita Verpe Dyrrdal1), Hans Olav Hygen1) og Ketil Isaksen1)
1)

Meteorologisk institutt

I denne studien er den mulige fremtidige utviklingen av ekstreme værhendelser analysert. I
likhet med analysen som er utført på historiske data, er det her fokusert på intense og/eller
langvarige nedbørhendelser over ett døgn eller mer, samt temperaturverdier nær null i
vintersesongen. Snødybde og snøfall er ikke tatt med her. For en oversikt over klimavariablene
som er brukt, med unntak av snø, henvises det til Tabell 2.1.
2.3.1

Datasett og datakvalitet/usikkerhet

I alt syv klimafremskrivninger er benyttet. Disse er nedskalerte med dynamiske metoder for å
få en bedre romlig oppløsning. Ved Meteorologisk institutt er den regionale klimamodellen
HIRHAM benyttet til å beregne regionale klimaendringer i Norden og tilgrensende havområder
(Haugen og Haakenstad, 2006). I tillegg til fremskrivinger fra Meteorologisk institutt (MET) er
regionale klimamodellberegninger fra Danmarks Meteorologiske Institutt (DMI) og Sveriges
Meteorologiske og Hydrologiske Institutt (SMHI) benyttet. De nedskalerte fremskrivningene
er etterbehandlet ved bruk av statistiske justeringer, basert på topografisk informasjon og
klimaobservasjoner for et landsdekkende rutenett med 1x1 km2 oppløsning (Engen-Skaugen,
2007). En oversikt over alle fremskrivningene er gitt i Tabell 2.2.
Tabell 2.2: Informasjon om klimafremskrivningene med betegnelser
Betegnelse

Globalmodell/
Regionalmodell

Tidsperioder
brukt

Utslippsscenario

Horisontal
oppløsning

HAD-A2

HadAM3H/
HIRHAM

1961–1990
2071–2100

A2

HAD-B2

HadAM3H/
HIRHAM

1961–1990
2071–2100

B2

~55x55 km2
⇒ 1x1 km2

MPI-B2

ECHAM4/
HIRHAM

1961–1990
2071–2100

B2

MPI-B225

ECHAM4/
HIRHAM

1961–1990
2071–2100

B2

HAD-A1B

HadCM3Q0/
HIRHAM

1961–1990
2021–2050

A1B

DMI-A1B

ECHAM5/
HIRHAM (DMI)

1961–1990
2021–2050
2071–2099
1961–2099

A1B

SMHI-A1B

BCM/
RCAO (SMHI)

1961–1990
2021–2050
2071–2099
1961–2099

A1B

~55x55 km2
⇒ 1x1 km2
~55x55 km2
⇒ 1x1 km2
~25x25 km2
⇒ 1x1 km2
~25x25 km2
⇒ 1x1 km2
~25x25 km2
⇒ 1x1 km2
~25x25 km2
⇒ 1x1 km2

I analyser av fremtidig klima står resultater fra klimamodeller helt sentralt. Dessverre finnes
det ingen modell som gir et perfekt bilde på fremtidens klima. Utfordringen er å velge
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forskjellige modeller som tilsammen kan gi et realistisk bilde av mulige fremtidige klima. Dette
bygger på kombinasjonen av ønsket om å finne gode modeller for fremtidige klimaendringer,
og de som er tilgjengelig ferdig nedskalerte. Ser en på resultatene er det klart at ikke hele
variasjonsbredden er fanget opp, så resultatene under må sees som eksempler på mulige
fremtider (se Engen-Skaugen og Førland, 2011).
2.3.2

Trendanalyse og avvik fra kontrollperioden

Mens de fleste fremskrivningene i denne studien dekker periodene 1961-1990, 2021-2050
og/eller 2071-2100, er gjennomgående data fra DMI og SMHI benyttet for hele perioden 19612099. En Mann-Kendall trendtest er utført på disse to fremskrivningene for hele denne
perioden. Da tilsvarende trender for 30-årsperiodene i hovedsak ikke var signifikante, er disse
utelatt. I stedet vises de beregnede endringene i nedbørmengder/-hendelser når en
sammenligner perioden 2071-2100 (2021-2050) med kontrollperioden 1961-1990.
2.3.3

Resultater

Nedbør
Årlig maksimum nedbør for alle fremskrivningene er vist for ett-døgn (Figur 2.7 og 2.8;
Appendiks A: Figur A2.6 og A2.7), fem-døgn (Appendiks A: Figur A2.8 til A2.11) og ti-døgn
(Figur 2.9; Appendiks A: Figur A2.12 til A2.15).
Både SMHI-A1B og DMI-A1B gir signifikant positive trender i størstedelen av Sør- og NordNorge for perioden 1961-2099 for ett-døgnsnedbør. Trenden i Midt-Norge er i hovedtrekk
positiv, men ikke signifikant (Figur 2.7b og Appendiks A: Figur A2.6b). De positive trendene
indikerer at intensiteten av de kraftigste nedbørhendelsene har økt siden 1961 og at den også
forventes å øke i fremtiden.
Sammenligning av klimatologi-periodene 1961-1990 og 2071-2099 for ett-døgnsnedbør (Figur
2.7e; Appendiks A: Figur A2.6e), viser en generell økning i antall millimeter nedbør over det
meste av landet. Størst er den forventede nedbørøkningen på Vestlandet og langs kysten i NordNorge. Noen få områder i Midt-Norge viser en reduksjon, mens det i andre områder vil kunne
falle mer intens nedbør i denne regionen. På steder der det vanligvis faller mye nedbør skal det
mer til for at den forventede økningen i nedbørmengde er statistisk signifikant, men den kan
likevel være av betydning.
Sammenligninger mellom årlig maksimum ett-døgnsnedbør i 2021-2050 og 2071-2099 og i
kontrollperioden 1960-1990 er presentert i henholdsvis Figur 2.8 og Appendiks A: Figur A2.7.
Selv om det er en del regionale forskjeller, tyder resultatet på en økning i intensiteten til de
kraftigste nedbørhendelsene i de fleste deler av landet. Utviklingen i årlig maksimum femdøgns og ti-døgnsnedbør viser mye av det samme mønsteret som for ett-døgnsnedbør.
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Figur 2.7: Årlig maksimum ett-døgnsnedbør fra SMHI-A1B for perioden 1961-2099: a)
klimatologi, b) trender (neg.: negativ; pos.: positiv; sign.: signifikant; notsign.: ikke signifikant)
og c-e) klimatologier og forskjell mellom periodene 2071-2099 og 1961-1990.
Figur 2.9 (og Appendiks A: Figur A2.16 til A2.18) viser antall hendelser i året med ettdøgnsnedbør over 10 mm. Her gir SMHI-A1B og DMI-A1B samstemte resultater for Sør- og
Nord-Norge, med signifikant positive trender fra 1961 til 2099 (Figur 2.9b og Appendiks A:
Figur A2.16b) og en klar økning i antall slike hendelser (Figur 2.9e og Appendiks A: Figur
A2.16e). De andre fremskrivningene gir også en økning for Sør- og Nord-Norge, med unntak
av HAD-A2 og HAD-B2 som viser en liten reduksjon i noen deler av Sør-Norge. I Midt-Norge
er det større variasjoner i resultatene. Her er det tendens til en negativ trend noen steder i følge
fremskrivningen DMI-A1B (Appendiks A: Figur A2.16). SMHI-A1B gir derimot en signifikant
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positiv trend og flertallet av fremskrivningene estimerer en økning i antall dager med mer enn
10 mm også i dette området. I likhet med resultatene i Kapittel 2.1 er trendene for frekvensover-terskelverdi sterkere enn trendene i årlig maksimum. Dette viser at det forventes en enda
større økning i hyppigheten av moderate til kraftige nedbørhendelser i fremtiden.

Figur 2.8: Forskjeller i årlig maksimum ett-døgnsnedbør mellom periodene 2021-2050 og
1961-1990.
Nær-null-hendelser
Resultatene fra klimamodellene har ikke tilstrekkelig oppløsning til å gi et godt bilde på reelle
passeringer av 0°C og dermed fryse-tine-hendelser. For å gi et bilde på mulige endringer av
dette er det valgt å benytte døgntemperatur mellom -1,5 og 1°C som en proxy. Appendiks A:
Figur A2.19 viser to kart over nær-null hendelser basert på historiske data, og tre ulike
projeksjoner for dette mot slutten av århundret. Mellom de historiske periodene 1961-1990 og
1981-2010 ser vi en økning av denne typen temperaturregimer, spesielt i lavlandet på Østlandet.
Når det gjelder fremtidig klima viser alle tre projeksjonene (HAD-A2, HAD-B2 og MPI-B2)
en markant nedgang i denne typen temperaturregimer mot slutten av århundret. Dette skyldes i
hovedsak en generelt økende temperatur.
Regionale endringer
De fleste fremskrivningene viser en økning i frekvens og intensitet av moderate til kraftige
nedbørhendelser i hele landet. Økningen er signifikant positiv i Sør- og Nord-Norge, mens den
i Midt-Norge varierer fra negativ, men ikke signifikant, til signifikant positiv. Den største
økningen, både i antall millimeter nedbør og antall dager med intens nedbør, er forventet i
nedbørrike regioner som på Vestlandet.
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Figur 2.9: Antall dager med mer enn 10 mm nedbør (fra SMHI-A1B) for perioden 1961-2099:
a) klimatologi, b) trender (neg.: negativ; pos.: positiv; sign.: signifikant; notsign.: ikke
signifikant) og c-e) klimatologier og forskjell mellom periodene 2071-2099 og 1961-1990.
Mulige konsekvenser
Resultatene i denne studien tyder på en fremtidig fortsettelse av de historiske trendene som ble
identifisert i Kapittel 2.1; det vil si en økning i frekvens og intensitet av nedbørhendelser over
ett døgn eller mer. Dette vil igjen kunne føre til hyppigere flom- og skredhendelser.
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2.4

Regionale endringer i sterk vind over Norge

Hilde Haakenstad1), Jan Erik Haugen1) og Ketil Isaksen1)
1)

Meteorologisk institutt

2.4.1

Bakgrunn

Kunnskap om den lokale vindklimatologien i et område og kjennskap til eventuelle endringer i
styrke og frekvens over tid er viktig i svært mange sammenhenger. Sterk vind kan gi store
materielle skader og forårsake farlige situasjoner både på land og til havs. De lokale vindforholdene i et område er viktig å kjenne til når det gjelder dimensjonering av bygninger, arealplanlegging og sikkerhet.
Når det gjelder endringer i vindstyrke over tid, er resultatene mindre entydige enn for
temperatur og nedbør. Manglende lange og homogene observasjonsserier av vind har gjort det
vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Vindstyrken kan variere i stor grad fra år til år og fra tiår
til tiår og tidligere vindhastighetsstudier viser forskjellige resultater. I en analyse av Harstveit
(2005) av ekstremverdier for geostrofisk vind i maritime områder omkring Norge for perioden
1955-1997 ble det ikke funnet noen trend i vindhastigheten. Heller ikke i en senere studie
(Førland m.fl., 2007) hvor storm-frekvens ble analysert ved 12 norske stasjoner kunne det
fastslås noen entydig trend i resultatene. Imdlertid antyder flere andre studier at det har
forekommet en endring i vindhastighet i Nordvest-Europa, spesielt vinterstid (McCabe m.fl.,
2001; Benestad og Chen, 2006; Yan m.fl., 2006; Hov m.fl., 2013). Yan m.fl. (2006) kom frem
til at det har vært en tendens til økning i vindhastighet over Nord-Atlanteren i perioden 19581998. Benestad og Chen (2006) gjorde en analyse av lavtrykksbaner som antyder en økning i
sterke lavtrykk over våre områder de siste 40 årene. McCabe m.fl. (2001) konkluderer med at
det har vært en økning i vinterstormer på høye breddegrader (nord for 60°) i perioden 19591997.
Når det gjelder mulige fremtidige endringer i stormaktivitet som følge av økt konsentrasjon av
drivhusgasser, er det gjort flere studier på dette (Lambert, 1995; Yin, 2005; Bengtsson m.fl.,
2006; Leckebusch m.fl., 2006; Donat m.fl, 2010). Studiene varierer noe i sine konklusjoner,
men samlet sett antyder de at: a) hyppigheten av stormer forventes ikke å forandres mye, og b)
det kan forventes noe lavere storm-frekvens, men c) at hyppigheten av de sterkeste stormene
vil øke og at disse også vil øke i intensitet. Imidlertid vil de regionale forskjellene kunne være
store, og i området nord for de britiske øyer forventes storm-aktiviteten å intensiveres, noe som
for norske områder kan føre til sterkere vind, spesielt på Sørvestlandet.
I et fremtidsklima med økt konsentrasjon av drivhusgasser og en oppvarming av troposfæren
med påfølgende reduksjon i temperaturgradienten mellom ekvator og polområdene, forventes
lavere stormaktivitet (Held, 1993). Men atmosfæren vil inneholde mer fuktighet som gir økt
poteniell energi og kan gjøre stormene mer intense (DelGenio m.fl., 1991). Land varmes også
opp hurtigere enn hav og kan gi større lokale temperaturgradienter.
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2.4.2

Datasett og datakvalitet

Som i Kapittel 2.2 er også her Meteorologisk institutts høyoppløselige (~11 km) hindcast-arkiv
som kalles NORA10 (Reistad m.fl., 2011) benyttet. Arkivet gir vindfelter hver time, og er trolig
per i dag blant de beste erstatningene for manglende observasjoner til å bestemme vindklimatologien fra 1957 til i dag for norske områder. Validering av 10 m vind mot observasjoner
er publisert av Reistad m.fl. (2011) og Haakenstad m.fl. (2012).
2.4.3

Resultater

Analyse av observasjoner og vindfeltene fra NORA10
Tabell A2.2 i Appendiks A viser den prosentvise lineære trenden i observasjonene fra
stasjonene vist i Figur A2.20, når de siste 30 årene sammenliknes med perioden 1961-2010.
Tabellen viser at den midlere observerte vindstyrken for disse stasjonene er høyere i den siste
perioden. Gjennomsnittlig vindstyrke har økt mest om vinteren, men også om våren og
sommeren, mens den er redusert om høsten. Selv om den gjennomsnittlige vindstyrken har økt,
er maksimumsverdiene redusert for samtlige årstider untatt sommer. Det er verdt å merke at
maksimumsverdiene kun representerer 100 persentilen av fordelingen og kan ikke representere
andre verdier enn den øverste i vindhastighetsfordelingen. Siden gjennomsnittlig vindstyrke har
økt i samtlige årstider foruten høst, er det ikke utelukkende at også de høye vindhastighetene
kan ha økt på tross av en nedgang i 100 persentilen.
Maksimumsverdier for vindstyrke
30-års-middel for årlige maksimumverdier for vind varierer mellom 16 og 24 m/s i fjellet (Figur
2.10, øverst). På Østlandet ligger verdier for årsmaksimum på ca. 9 m/s, mens den i
kystområdene ligger på ca. 10-17 m/s, økende ut mot havet der vinden bremses mindre enn
over land. Maksimumverdien i fjellet har hatt en svak økning fra 24 til 25 m/s fra den første til
den siste 30 års perioden.
Vindstyrke med terskelverdi 6,0 m/s
Vindkartene med terskelverdi lik 6,0 m/s (Figur 2.10, midtre) viser hyppigheten av laber bris
eller sterkere vind. Kartene viser at laber bris eller sterkere vind forekommer ca. 5 prosent av
tiden på Østlandet. I fjellet blåser det 6,0 m/s eller mer 30-60 prosent av tiden og opptil 70
prosent av tiden for et svært lite område. Dette området har for øvrig økt i utstrekning for de
siste 30 årene sammenliknet med de første 30 årene (se også Figur A2.24 som viser forskjellen
i maksverdien og i terskelverdiene for de siste 30 årene sammenliknet med de første 30 årene).
I kystområdene blåser det 6,0 m/s eller mer 5-20 prosent av tiden og mer enn 20 prosent av
tiden i ytre kystområder.
Vindstyrke med terskelverdi 13,9 m/s
Vindkartene med terskelverdi lik 13,9 m/s (Figur 2.10, nederst) viser hyppigheten av stiv kuling
eller sterkere vind. Disse vindstyrkene forekommer først og fremst i fjellet eller i ytre kystområder. Kartene viser ingen forandring de siste 30 årene sammenliknet med de første 30 årene.
Siden maksverdien derimot har økt, betyr det at vindstyrken har blitt kraftigere, men at den
kraftige vinden ikke nødvendigvis inntreffer hyppigere enn tidligere. Dette er i samsvar med
tidligere studier av Førland m.fl. (2007). Når det derimot gjelder vindstyrke over 6,0 m/s,
forekommer disse hendelsene hyppigere enn tidligere.
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Figur 2.10: NORA10 vindkart. Venstre søyle viser perioden 1961-1990 og høyre søyle
forskjellen mellom 1981-2010 og 1961-1990. Første rad viser middelverdien av årsmaksverdiene. Andre rad viser prosentvis forekomst av vindhastigheter over 6,0 m/s og siste
rad viser prosentvis forekomst av vind hastighet over 13,9 m/s.
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Trend i maksimumsverdier for vindstyrke med ulik varighet
Et mer robust mål for endringer i kraftig vind er utarbeidet ved å se på endringer i den årlige 99
persentilen mellom 1961 og 2010 for hvert punkt i Norge. Resultatene av denne analysen (Figur
2.11) viser en økning på opp mot 6-8 prosent for deler av Østlandet og Vestlandet. Resultatene
støttes blant annet av Hov m.fl. (2013) som antyder at nyere resultater fra reanalyse-data, der
trender i sterk vind over Europa er studert, viser en signifikant økning i deler av Sentral-, Nordog Vest-Europa. Forøvrig antyder våre resultater for Norge også områder med liten eller ingen
økning, som i deler av Finnmark og på Sørlandet, samt i enkelte fjellområder i Sør-Norge.

Figur 2.11: Prosentvis endring (lineær trend) av 99 persentilen for vind i perioden 19612010.
Figur 2.12 viser maksimumsverdier for vindstyrke midlet over 1, 3, 6, 12 og 24 timers-perioder
og for Norge sett under ett. En-times-verdier viser en lineær trend på +7,7 prosent for perioden
1961-2010. Det er også en positiv trend for de andre tidsintervallene og lavest trend for 12
timers-intervallene. Figuren viser også at de kraftige vindstyrkene forekommer først og fremst
på vinteren. Noen episoder forekommer også på høsten, mens det bare er noen få forekomster
om våren. Det kan imidlertid blåse like kraftig og vedvarende om våren som på vinteren og
høsten, men dette forekommer adskillig sjeldnere. I tillegg forekommer de høyeste verdiene om
våren først og fremst før slutten av 1980-tallet, da maksimumsverdiene lå noe lavere.
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Figur 2.12: Årlig maksimumsverdi for hele landet for perioden 1961 til og med 2010. 1, 3, 6,
12 og 24 timers verdier med fargekode for sesong-forekomst. De stiplede kurvene viser den
lineære trenden for 1961-2010 og økningen i prosent fra 1961 til 2010 er tallfestet til høyre.
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Kapittel 3:
Hvor utsatt er transportinfrastrukturen og hvilke tiltak finnes?
Infrastrukturen i Norge er skredutsatt, men når og hvor
skredene går varierer mellom forskjellige regioner og er
avhengig av lokalt klima.
• Over en fjerdedel av den totale mengden vei og bane er
utsatt for snøskred og steinsprang
• Helning og vassdragsstørrelse har stor betydning for
hvor flomskred løsner
• Raumabanen kan regne med å bli rammet av snøskred
cirka hvert tredje år i gjennomsnitt
• Når og hvor nedbør fører til skred avhenger av region og
lokalt klima
Flomskred i Ringebu, 24. mai
2013. Skredet har løsnet i underkant av en vei (overkant av bildet)
og tatt med seg masser over E6
(nedre del av bildet). Foto: Øyvind
Armand Høydal, NGI

BETYDELIGE VERDIER UTSATT
Basert på en analyse av 191 kartblad med NGI-aktsomhetskart for snøskred- og
steinsprangfare konkluderer vi med at minst 27 prosent av den totale mengden vei (europavei,
riksvei og fylkesvei) og minst 31 prosent av den totale mengden jernbane er utsatt for
snøskred og steinsprang. Siden kartene ikke dekker hele landet, er dette minimumstall.
Nedbørterskelverdier for flomskred varierer mellom forskjellige regioner i Norge og er
avhengige av lokalt klima. I et testområde på Vestlandet ble betydningen av ulike
terrengparametere for utløsning av flomskred studert. Resultatene viste at terrenghelning og
vassdragsstørrelse har størst innflytelse når det kommer til utløsning av flomskred.
FORBEDRET FARESONEKARTLEGGING
Prosjektet utviklet en modell for å finne ut hvor ofte en vei eller jernbane utsettes for
skredhendelser. Et slikt verktøy er viktig for beregning av skredrisiko langs en vei eller
banestrekning innenfor en gitt faresone. En snøskredanalyse langs Raumabanen konkluderer
med at snøskredene i enkelte snøskredbaner når frem til jernbanen mellom en gang hvert
åttende år og en gang hvert 32 år. Sannsynlighetsstudier for hele studieområdet viser at den
totale sannsynligheten for at et skred når jernbanelinjen er omtrent en gang hvert tredje år.

3.1

Snøskred og steinsprang: Andel utsatt vei og bane

Regula Frauenfelder2), Kjetil Sverdrup-Thygeson2)
2)
Norges Geotekniske Institutt
For å kunne si noe om hvor mye av den nasjonale transportinfrastrukturen som er utsatt for
visse typer naturfarer er det utført en analyse av andelen vei og jernbane som ligger innenfor
snøskred- og/eller steinsprangfaresoner definert i NGI sine aktsomhetskart.
Aktsomhetskart for snø- og steinskred, utarbeidet av NGI på statlig oppdrag, viser områder som
kan være utsatt for de to skredtypene. Det er som regel snøskredfaren som er dimensjonerende
for utstrekningen av aktsomhetsområdene, fordi det er snøskred som ofte har størst rekkevidde.
Aktsomhetsområdene i disse kartene er identifisert ved å bruke helningskart for å finne terreng
der skred kan utløses. Utløpsområdene er beregnet ved bruk av en statitisk utløpsmodell utviklet
av NGI (Bakkehøi m.fl., 1983). Dette arbeidet er gjort manuelt. Deretter er de aktuelle
områdene befart og vurdert av skredsakskyndige, før grensa for aktsomhetsområdene er tegnet
på kartene.
Utstrekningen av aktsomhetsområdene på disse kartene er vanligvis mindre enn de nasjonalt
dekkende og automatisk genererte aktsomhetsområdene for snøskred fra NVE. Kartene fra NGI
inkluderer vurderinger fra skredkyndige under og etter befaringer. Dette gir mulighet til å ta
hensyn til lokale faktorer som begrenser skredutløp, slik som skog, terrengdetaljer og lignende.
Dette er årsaken til at NGIs kart ligger til grunn for dette studiet, selv om de ikke dekker hele
landet.
Resultatene viser at innenfor de kartlagte områdene er totalt 31 prosent av jernbanenettet og 27
prosent av veinettet (europavei, riksvei, fylkesvei) utsatt for snøskred og/eller steinsprang. Det
er store variasjoner i de forskjellige landsdeler. Resultater for jernbane er vist i Tabell 3.1,
resultater for vei er fremstillt i Figur 3.1 og listet opp i Appendiks B: Tabell B3.1. Siden
kartgrunnlaget ikke dekker hele landet (men dekker det meste av de skredfarligste områdene)
bør tallene betraktes som minimumsverdier.
Tabell 3.1: Antall meter jernbane per kartblad som er utsatt for snø- og/eller steinsprang i
forhold til total antall kilometer jernbane per kartblad. Tabellen inneholder kun resultater for
kartblad som inneholder jernbanestrekninger.
Kartnavn

Kartblad

Aurland

1416-4

11068

8012

72,4

Bodø

2029-4

16809

1332

7,9

Dombås

1419-2

46860

6048

12,9

Elsfjord

1927-3

26116

3576

13,7

Eresfjord

1320-2

6232

2926

47

Fauske

2129-4

11170

1474

13,2

Fustvatnet

1926-4

9681

1746

18

Junkerdal

2128-4

30889

8074

26,1

Korgen

1927-2

23645

3517

14,9

Mo i Rana

1927-1

17690

3297

18,6

Totallengde jernbane i meter
(uten tunneler)

Utsatt lengde i meter

i prosent
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Tabell 3.1: Fortsettelse.
Kartnavn

Kartblad

Mosjøen

1826-1

23911

2720

11,4

Narvik

1431-4

31868

17679

55,5

Oppdal

1520-3

14380

455

3,2

Rognan

2129-3

25691

8044

31,3

Romsdalen

1319-1

46537

36915

79,3

Skjomen

1331-1

2859

0

0,0

Snøhetta

1519-4

27078

17395

64,2

Storforshei

2027-4

30906

7150

23,1

Ulvik

1316-2

22027

7992

36,3

Valnesfjord

2029-1

25965

1562

6

Voss

1316-3

17285

4680

27,1

Åndalsnes

1320-3

4679

1329

28,4

473346

145923

Total

Totallengde jernbane i meter
(uten tunneler)

Utsatt lengde i meter

i prosent
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Figur 3.1: Andel vei (i prosent av den totale andel vei per kartblad) som er utsatt for snøskred
og steinsprang. Beregningen er basert på 191 aksomhetskart fra NGI.
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3.2

Flomskred: Beregning av terskelverdier og topografisk utsatthet

Nele Kristin Meyer2)
2)
Norges Geotekniske Institutt; Stipendiat ved Universitetet i Oslo
3.2.1

Bakgrunn

Hvert år fører flomskred til betydelige skader på transportinfrastrukturen i Norge. Flomskred
er en svært hurtig massebevegelse der løsmasser, jord og vann kan inngå i ulike mengdeforhold
i en vannmettet masse. Flomskred forekommer typisk i bratte vassdrag og bekkeløp med mye
løsmasser og utløses som oftest av intens nedbør og/eller kraftig snøsmelting. I mange analyser
er imidlertid snøsmelting utelatt som utløsende mekanisme, fordi en ofte ikke har tilgjengelige
data om dette. Utarbeidesle av hydrometeorologiske terskelverdier for utløsning av flomskred
er viktig for tidlig varsling ved kritiske værforhold, det vil si kraftig regn og/eller betydelig
snøsmelting. I tillegg til vannmengden som kreves for å utløse flomskred må de topografiske
forholdene i kildeområdene kartlegges for å få en indikasjon på hvor utsatt terrenget faktisk er
for flomskred.
Fullstendige beskrivelser av data, metoder og resultater fra disse analysene finnes i Meyer m.fl.
(2012) og Meyer m.fl. (2013).
3.2.1

Data

Begge studiene som presenteres her, er basert på den norske skredhendelsesdatabasen, som er
offentlig tilgjengelig på http://www.skrednett.no. Hendelsesdatabasen består av nesten 33 000
oppføringer og er basert på skredregistreringer gjort av Statens vegvesen, NGU,
Jernbaneverket, andre offentlige myndigheter, private og konsulentfirmaer (deriblant NGI).
Hver skredhendelse er lagret som et punkt i avsetningssonen til skredet og inneholder blant
annet informasjon om tidspunktet for hendelsen. I databasen er ca 700 hendelser spesifisert som
flomskred.
3.2.2

Hydrometeorologiske terskelverdier

Terskelmodeller basert på analyser av forhold som tidligere har utløst flomskred, definerer
vanligvis forholdet mellom kritisk intensitet og varighet for flomskredutløsende vanntilførsel
med funksjonen:
I = a*Db

Lign. 3.1

der I er intensiteten på regn eller vanntilførsel, D er varighet og a og b er parametere for
terskelfunksjonen (Guzzetti m.fl., 2007). For å redegjøre for den geografiske variasjonen i det
lokale klimaet bør intensiteten normaliseres med normal døgnnedbør på regnværsdager i den
aktuelle regionen. Intensiteten på og varigheten av flomskredutløsende hendelser kan deretter
plottes i et XY-diagram.
I denne studien ble alle flomskredhendelser i perioden 1976-2008 som hadde en registert
nøyaktighet for hendelsestidspunktet på 30 minutter eller mindre valgt. Av disse hadde 502
hendelser en datakvalitet og informasjon om vanntilførsel som var tilstrekkelig til at det kunne
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tas med videre i studien (Figur 3.2). De fleste hendelser ble opprinnelig registrert i sine
utløpsområder, og som oftest der hendelsene krysset vei eller bane. Den geografiske
plasseringen for de mest sannsynlige utløsningspunktene måtte derfor bestemmes før videre
analyser kunne gjøres (Figur 3.2b). Dette ble gjort manuelt ved tolkning av kart og 3Dvisualisering av flyfoto (for eksempel med Norkart Virtual Globe, http://www.virtualglobe.info).

Figur 3.2: Fordeling av dokumenterte flomskred i Norge fra 1976 til 2008
(http://www.skrednett.no). (A) Området for utsatthetsstudien. Punkter og stjernesymboler viser
den geografiske fordelingen av henholdsvis trenings- og testdata for utsatthetsstudien. (B)
Detaljvisning av den geografiske fordelingen av koordinater dokumentert i databasen
(vanligvis krysning med vei eller bane) og manuelt bestemte sannsylige utløsningspunkter.
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For å estimere hydrometeorologiske terskelverdier har vi brukt interpolerte døgnverdier for
"regn og snøsmelting", heretter kalt "vanntilførsel", fra Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) og Meteorologisk institutt (MET) (begge datasett er tilgjengelig på:
http://www.senorge.no). Rutenettet for vanntilførsel har en oppløsning på 1 km x 1 km og er
tilgjengelig for perioden fra 1957 frem til i dag. Sammenlignet med rene nedbørdata gir dette
datasettet en mer nøyaktig beskrivelse av de hydrometeorologiske terskelforholdene gjennom
året, det vil si flomskredutløsende forhold som skyldes akkumulasjon av snø om høsten og
vinteren og snøsmelting om våren og sommeren i tillegg til nedbør.
Siden det er flere usikkerhetskilder forbundet med dataene og fordi det ikke finnes tilgjengelige
data om ikke-utløsende hendelser, ble det valgt å beregne en minimumsterskel som fanger opp
90 prosent av de skredutløsende kombinasjonene av intensitet og varighet. I samsvar med dette
ble gjennomsnittsterskelen utformet slik at den fanger opp 50 prosent og maksimumsterskelen
10 prosent av hendelsene. Kurvene for minimums-, gjennomsnitts- og maksimumstersklene ble
tegnet opp ved å utføre kvantilregresjoner langs henholdsvis percentil 0,1, 0,5 og 0,9.
Settet med terskelkurver for intensitet-varighet som ga best resultat – minimum, gjennomsnitt
og maksimum – ble utledet ved å normalisere dataene fra de nevnte 502 registrerte
flomskredene og ved å bruke lokal normalnedbør per dag for å ta hensyn til regionale
klimaforskjeller. Figur 3.3a viser de normaliserte terskelverdiene. Vi ser en sterk geografisk
variabilitet, og at minimumsterskelen varierer mellom 6 og 63 mm/dag, gjennomsnittsterskelen
mellom 7 og 131 mm/dag og maksimumsterskelen mellom 12 og 250 mm/dag. Variasjonen
avhenger av den geografiske plasseringen i landet og av hendelsens varighet (Meyer m.fl.,
2012).
Frekvensanalyse
For å få et estimat av sannsynligheten for en terskelverdikryssing, er det beregnet hvor ofte
vanntilførselen var så stor at hendelsene krysset de beregnede terskelverdiene i perioden fra
1981 til 2010. Denne perioden på 20 år dekker omtrent tidsperioden som det finnes
flomskreddata for. Figur 3.3b viser den geografiske fordelingen av gjennomsnittlig årlig antall
terskelverdikryssende vanntilførselshendelser beregnet fra absolutt minimum, gjennomsnittlig
og maksimum ID-terskel (for varigheter på 1, 3 og 7 dager).
Årlig antall vanntilførselshendelser som krysser minimumsterskelen, varierer mellom 5 og 90
hendelser, avhengig av hvor en er i landet og av og varigheten på vanntilførselen. Fordi
intensiteten i vanntilførselen må være betydelig høyere for den gjennomsnittlige terskelen,
reduseres årlig gjennomsnittlig antall terskelverdikryssende hendelser til mellom 0 og 77
hendelser. Antallet reduseres ytterligere for maksimumsterskelen, og den varierer, avhengig av
varighet og plassering, mellom 0 og 51 terskelverdikryssende hendelser per år. Det er tydelig
og naturlig at terskelverdikryssing er vanligere over lengre enn over kortere tilførselsperioder.
Antall terskelverdikryssende hendelser er høyest i Vest-, Nord- og Midt-Norge. Ytterligere
forskjell i det geografiske mønsteret for kryssingshyppigheten kan observeres ved å
sammenligne de ulike terskelverdiene. Selv om minimums- og gjennomsnittstersklene oftest
krysses langs vestvendte skråninger i fjellområdene, krysses maksimumsterskelen oftest lenger
øst i det flatere innlandet og lengst i nord.
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Figur 3.3: a, øverst) Geografisk fordeling av intensiteten etter 1 dag, 3 dager og 7 dager med
vanntilførsel: I henhold til normalisert minimum, gjennomsnittlig og maksimum ID-terskel; b,
nederst) Geografisk fordeling av intensiteten etter 1 dag, 3 dager og 7 dager med vanntilførsel:
I henhold til frekvensanalyse av terskelverdikryssende hendelser for perioden 1981–2010.
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3.2.3

Topografisk utsatthet

En studie av terrengets betydning for flomskredutløsning ble foretatt med "Weight-ofevidence" metoden (Agterberg m.fl., 1990; Bonham-Carter, 1994; Van Westen m.fl., 2003),
som er en enkel, bivariat statistisk analyse. Utløsning av flomskred er vanligvis forbundet med
bratte skråninger, mektighet av løsmassedekket og tilstrekkelig porevanntrykk. Disse tre
parametere kan anslås ved hjelp av målene for helningsgrad, gjennomsnittlig kurvatur og
tilfangsområde ("upslope contributing area") i terrenget. Disse parametere er beregnet fra en
digital høydemodell med en oppløsning på 20 m x 20 m.
Studien ble gjort for et område på Vestlandet som har 429 av de dokumenterte flomskredene i
skredhendelsesdatabasen (Figur 3.2a). Analysen ble innsnevret til områder langs transportruter,
der de fleste flomskred er registrert. De 429 hendelsene ble delt inn i ett treningsdatasett (n=263)
og ett testdatasett (n=166).
Klassifiseringsskjemaet som ga best resultat, bruker deciler til klasseinndeling og er dermed
datadrevet. Ikke alle variablene kunne kombineres, fordi kurvatur og tilfangsområde viser
betinget avhengighet, som må unngås i weight-of-evidence modeller. Som enkeltparameter har
helningen den høyeste sanne positive frekvensen, selv om området som er klassifisert som
utsatt, er svært stort. Prognosene blir mer nøyaktige når de kombineres med enten kurvatur eller
tilfangsområde. Men kombinasjonen av helning og tilfangsområde gir mer pålitelige prognoser
enn kombinasjonen av helning og kurvatur.
De mest utsatte områdene er der helningsgradienten er på mellom 22° og 61° og arealet av de
medvirkende områdene er på mellom 0,2 km2 og 2 km2. Kartet som lages med modellen er delt
inn i fire klasser som viser hvor utsatt terrenget er i forhold til utløsning av flomskred. Klassene
skiller mellom "veldig lav", "lav", "middels" og "høy" og dekker henholdsvis 79,5 prosent, 14
prosent, 6,1 prosent og 0,4 prosent av området som omfattes av studien (Figur 3.4).
3.2.4

Mulig anvendelse

De beregnede normaliserte terskelverdiene kan brukes direkte på data for døgnnedbør, som er
tilgjengelig på SeNorge.no. Terskelverdiene som er utviklet her kan utgjøre et supplement til
verdier som benyttes i den nylig etablerte nasjonale jordskredvarslingen, der datagrunnlaget og
varslene er tilgjengelige via henholdsvis http://www.xgeo.no og http://www.varsom.no.
Kart over utsatthet viser den geografiske fordelingen av fire ulike klasser. For å identifisere
utsatte og kritiske områder bør en fokusere på sonene angitt som "middels" eller "høy".
Utsatthetsstudien gir bare en oversikt over områder som kan være utsatt for flomskred, og det
mangler enhver form for tidsdimensjon. For å gi ytterligere informasjon, for eksempel et estimat
av lokale gjentakelsesintervaller for flomskred og størrelsen på utløpsområder knyttet til
utløsningsområdene, må mer arbeid gjøres. Det arbeides nå med en modell som kombinerer en
frekvensanalyse av historiske terskelverdikryssende hendelser med det beregnede
utsatthetskartet og en enkel utløpsmodell for flomskred.
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Figur 3.4: Kart som viser terrengets utsatthet for utløsning av flomskred, med fargekoding av
klassene "lav" (grønn), "middels" (gul) og "høy" (rød), og et nærbilde for et dokumentert
flomskred. Den røde sirkelen markerer midtpunktet til det mest sannsynlige utløpsområdet.
(Geografisk referanse til kartet finnes i Figur 3.2a).
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3.3

Vind: hvor utsatt er transportsektoren for sterk vind?

Jan Erik Haugen1), Hilde Haakenstad1), Regula Frauenfelder2), Christian Jaedicke2), Kristine
H. H. Ekseth2)
1)

Meteorologisk institutt, 2) Norges Geotekniske Institutt

Basert på beregningene for sterk vind utført ved Meteorologisk institutt (Kapittel 2.4, Figur
2.10 og 2.11 og Appendiks A: Figur A2.24) ble nasjonale kart som viser transportinfrastrukturens utsatthet for forskjellige vindstyrker laget. Figur 3.5 viser for eksempel
statuskart over midlere vindhastighet mellom 1961 og 2010 (i m/s), mens Figur 3.6 viser
endring i årlige maks-verdier mellom periodene 1961-1990 og 1981-2010 (i prosent).
Det er verd å merke seg at vinddataene opprinnelig ble produsert for de norske havområdene
(se Kapittel 2.3 og 2.4). De er derfor godt verifisert og testet over havområdene, men i mindre
grad verifisert og mer upresise over landområdene. Det er for eksempel kjent at beregnet vind
i fjellet er for svak. Det er mulig å korrigere for dette ved bruk av observasjoner, men
forholdsvis dårlig observasjonsdekning og terrengstyrt vind gjør dette utfordrende.
For å imøtekomme noe av dette ble det gjort en grov korreksjon (basert på observasjoner) som
en funksjon av terrenghøyden. Dette slår positivt ut for midlere vindhastighet, men en må anta
at hele fordelingen inkludert høye terskelverdier har en del feil. Antall tilfeller over 6 m/s og
13 m/s kan derfor bli misvisende, mens trendene fra 1961-2010 kan anses som ganske godt
simulert. Siden den sterkeste vinden ikke er godt nok simulert, vil antall tilfeller over 13 m/s
bli færre enn hva som faktisk er tilfelle.
Et alternativ til terskelverdianalyse er å studere persentilene, som gir et mer robust mål på
områder med sterk vind og mulige endringer over tid da beregningsmetoden er basert på et
ganske stort tallmateriale.
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Figur 3.5: Midlere vindhastighet (m/s) for perioden 1961-2010.
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Figur 3.6: Endring i årlige maksimalverdier for vind (i prosent) mellom periodene 1961-1990
og 1981-2010.
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3.4

Kvantifisering av gjentakelsesintervall for skred mot utsatte objekter

Alf Harbitz5), Carl B. Harbitz2), Christian Jaedicke2), Regula Frauenfelder2)
2)

Norges Geotekniske Institutt, 5) Havforskningsinstituttet

Ett av målene innenfor InfraRisk-prosjektet er å foreslå en bedre metode for kartlegging av
faresoner for skred. Dagens kart angir som regel bare gjentakelsesintervallet for en gitt
hendelse, og da oftest langs en vist ytre linje som omgir faresonen. Det ville gi større nytteverdi
om en i stedet kunne si noe om faren på ulike steder i en skredbane innenfor en angitt faresone
som antydet i Figur 3.7. Den foreslåtte modellen er basert på den reviderte α/β-modellen
beskrevet av Harbitz m.fl. (2001), som igjen er basert på den opprinnelige
topografisk/statistiske α/β-modellen for utløp av snøskred (Bakkehøi m.fl., 1983).

Figur 3.7: Eksempel på beregning av gjentakelsesintervall for snøskred ved ulike objektpunkter
(angitt ved objektvinkler αΩ 1=42,9o, αΩ 2=38,3o og αΩ 3=36,0o) i en skredbane. Eksemplet er
basert på observasjoner av snøskred mot Raumabanen fra Joengfonna (Figur 3.9). Objektenes
plassering er ikke reell. Terrengvinkel β=43,7o og utløpsvinkel α=40,6o er definert i Figur 3.8.
Bakgrunnen for den opprinnelige α/β-modellen er en analyse av mer enn 200 skredbaner. Man
har analysert sammenhengen mellom det lengste registrerte utløpet i hver skredbane i løpet av
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anslagsvis 100-300 år og et utvalg av parametere som beskriver terrenget i skredbanen.
Resultatene viser et enkelt forhold mellom en terrengvinkelen (β) og utløpsvinkelen (α) gitt
ved α = 0.96β – 1,4o. Parameterne er forklart i Figur 3.8.

Figur 3.8: Parametere som inngår i α/β-modellen.
I den reviderte α/β-modellen er uttrykket for regresjonslinjen generalisert til α(ms ) = 0,96β −
k + b(ms ) − W, der α er den mest ekstreme utløpsvinkelen i en gitt skredbane i løpet av en
observasjonsperiode, β er helningsvinkelen på en tenkt linje mellom toppen av
utløsningsområdet og det punktet der terrenget har en helningsvinkel på 10° (Figur 3.8) og
konstanten k erstatter verdien 1,4° i den opprinnelige α/β-modellen. ms=Tobs/Tobs,0 betegner
forholdet mellom den aktuelle perioden for våre observasjoner (Tobs) og den antatte
observasjonsperioden for dataene som ligger til grunn for den opprinnelige α/β-modellen
(Tobs,0). Leddet b(ms) flytter regresjonslinjen nedover dersom ms > 1 (vår observasjonsperiode
er lengre enn Tobs,0, det vil si lavere verdier for α eller lengre utløp) og oppover dersom ms < 1
(vår observasjonsperiode er kortere enn Tobs,0, d høyere verdier for α eller kortere utløp).
W~N(0,σ) eller W~G(0,σ) angir henholdsvis Normal- eller Gumbel-fordelinger.
Den reviderte α/β-modellen er nå benyttet til å finne en "korrekt" verdi for k, for så å bestemme
gjentakelsesintervallet ved α-punktet basert på observasjoner langs Raumabanen (Figur 3.9).
Dersom løsneområdet og jernbanetraseen er kjent så kan en således beregne sannsynligheten
for at et utløst skred når frem til jernbanen og deretter multiplisere med sannsynligheten for
skredutløsning for å finne sannsynligheten for at et skred treffer jernbanen. Deretter er
observasjonene på Raumabanen benyttet til å validere estimatorer for gjentakelsesintervallet
ved de ulike steder på jernbanen der gjentakelsesintervall er registrert. Med et antatt "observert
gjentakelsesintervall" Tobs,0 = 200 år for dataene som ligger til grunn for den opprinnelige α/βmodellen stemmer resultatene imidlertid relativt dårlig overens med registreringene fra
Raumabanen. Ved prøving og feiling finner en at resultatene er langt bedre med Tobs,0 for
eksempel rundt 30 år. Dette er et urimelig kort gjentakelsesintervall for den opprinnelige
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modellen, men resultatet kan likevel indikere at det vanligvis antatte gjentakelsesintervallet på
100-300 år er for langt.

Figur 3.9: Observasjoner av snøskred mot Raumabanen 1924-1987. Kilde: Kart levert av
S.A. Brenden, Jernbaneverket, til Kristensen (2011). Pilen markerer skredbanen Joengfonna
som er benyttet i eksemplet i Figur 3.7.
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I prinsippet kan man med en gitt fordeling for en gitt skredbane finne sannsynligheten for
snøskred ved enhver utløpsvinkel (α-punkt) i skredbanen, så lenge utløpsvinkelen er liten nok
til at ekstremverdimodellen er gyldig. Forutsetningen er bare at en kjenner gjentakelsesintervallet i ett punkt fra observasjoner i den aktuelle banen (se eksempel i Figur 3.7).
For skredene langs Raumabanen vet en kun at de har krysset jernbanen, og vi kjenner ikke den
endelige utløpsdistansen. Videre er det observert mer enn ett skred i hver bane. Begge disse
forholdene avviker fra datasettet i den opprinnelige α/β-modellen. Til slutt kan standardavviket
(σ = 2,3o) reflektere både variasjon på 200 års skred i en enkelt bane, variasjon mellom banene
og ulik observasjonsperiode. For nærmere beskrivelser henvises det til NGI (2013a).
Basert på disse funn anbefales videre utvikling av den reviderte modellen. I dag finnes det ikke
noen andre gode alternativer for å kunne estimere sannsynligheten for treff av skred innenfor
en faresone.
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3.5

Forvaltning av sikringstiltak: Trenger vi en nasjonal plan?

Árni Jónsson2, Christian Jædicke2), Regula Frauenfelder2), Kristine H. H. Ekseth2)
2)

Norges Geotekniske Institutt

3.5.1

Bakgrunn

Raske massebevegelser som for eksempel snøskred, steinsprang, jordskred og flomskred (her
felles omtalt som skred) utgjør en vesentlig fare for mange vei- og jernbanestrekninger i Norge.
Alt fra enkeltstein til ødeleggende skred kan påvirke den utsatte infrastrukturen. Noen av disse
hendelsene er store og sjeldne. De mindre, hyppigere hendelsene kan derimot påvirke trafikken
flere ganger i året og dermed sikkerheten til personer som passerer.
I løpet av de siste 70 årene er ulike sikringstiltak mot skred blitt bygget over hele Norge. Mange
ulike organer, for eksempel Statens vegvesen, Jernbaneverket, NVE, kommuner, kraftselskaper
og andre enheter har engasjert seg i å sikre infrastruktur og boliger. Men tilstanden til
konstruksjonene er delvis ukjent. Ofte kan etablering av et nytt tiltak være finansiert uten at
jevnlig ettersyn og vedlikehold er budsjettert med. Konstruksjonene blir dermed stående uten
vedlikehold og service etter at de er installert (se eksempler vist i Figur 3.10). Derfor er det ikke
nødvendigvis sikkert at de vil fungere etter hensikten hvis det skulle oppstå en farlig situasjon.
Eierne har ofte egne lokale databaser over installerte sikringstiltak, men det mangler en felles
nasjonal oversikt. Derfor har Jónsson m.fl. (2012) tatt initiativet til å opprette et nasjonalt GISbasert register over sikringstiltak mot skred. Store områder, der det er kjent at sikringstiltak er
installert, ble kartlagt fra flyfoto for å registrere eksisterende konstruksjoner i terrenget. For
Bergensbanen og Raumabanen ble også data fra Jernbaneverket integrert (BaneData
tilgjengeliggjort fra P.A. Fevang, JBV, 20.06.2012).
Per i dag har videre utvikling av dette forvaltningssystemet blitt stoppet på grunn av at
finansiering mangler. Konseptet bak forvaltningssystemet bygger på tre faser: 1) geografisk
registrering av nåværende og planlagde sikringstiltak, 2) kontroll og status på nåværende
sikringstiltak, 3) registrering av utført vedlikehold. Inntil nå har det bare blitt jobbet med en del
av den første fasen. Erfaringer en har vunnet ved registrering av 612 tiltak har blant annet vært
at datastrukturen bør forbedres.
Det finnes ulike muligheter for å sikre mot slik fare. Her vises en katalog over utvalgte fysiske
sikringstiltak mot skred (Appendiks B: Tabell B3.2). Den er basert på erfaringer fra Norge og
andre land (f. eks. BOKU, 2008; SafeLand, 2012) og viser sikringstiltak som er aktive i dag.
Ideen bak denne katalogen er å gi en oversikt over de mest relevante sikringstiltakene, bruken
av disse, samt fordeler og ulemper ved dem.
Så snart sikringstiltakene er etablert, må det lages en plan for vedlikehold og holdes tilsyn med
for å garantere at de fungerer riktig i tilfelle det skulle oppstå farlige situasjoner. Til dette
formålet har det blitt opprettet en database som samler informasjon om eksisterende
sikringstiltak over hele landet (Jónsson m.fl., 2012). Forutsetningen for at det kan opprettes et
forvaltningssystem er at det finnes et felles system eller minst felles termer for sikringstiltak.
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Figur 3.10: Fire eksempler for skader på sikringstiltak: 1) Støtteforbygninger som er preget av
manglende vedlikeholdt; 2) Nettforbygninger som er skadet av snøsig; 3) Ankerfeste for
nettforbygging som har løsnet; 4) Snøskredvoll der den effektive vollhøyden mot skredet
(skredfare fra høyre side i bildet) er kraftig redusert på grunn av deponering av byggemasser.
(Foto: a-c, Árni Jónsson, NGI; d, Karstein Lied, NGI).
3.5.2

Topografisk definisjon som ligger til grunn for klassifiseringen av tiltak

Skred oppstår vanligvis i bratt terreng. Fallhøydene kan variere fra noen meter til flere hundre
meter. Under bevegelsen kan for eksempel snø, stein og løsmasser bli revet med i prosessen,
slik at hendelser som opprinnelig var små, kan vokse på vei nedover fjellsiden. Banen fra starten
til slutten av bevegelsen kan karakteriseres av tre områder: utløsningsområdet, skredløpet og
utløpsområdet.
Utløsningsområdet
I utløsningsområdet må det være material tilgjengelig for å starte skredet. Flere prosesser kan
gjøre snø, steiner eller løsmasser ustabile, for eksempel erosjon, belastning, endringer i
poretrykket eller frostsprengning. Den kritiske helningen i terrenget avhenger av den aktuelle
prosessen. Mens de fleste snøskred utløses fra terreng med en helning mellom 30° og 45°,
oppstår steinsprang vanligvis i skrenter som er brattere enn 45°. Flom- og sørpeskred kan
derimot starte ved ganske slake helninger, men de går vanligvis over til å være potensielt
ødeleggende hvis skråningen har en helning over 20°. Raviner og forsenkninger i terrenget er
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mer utsatt for slike hendelser enn konvekse områder i en fjellside. Steinsprang kan oppstå i
åpne fjellsider og konvekse skrenter. Her er sannsynligheten for at steinsprang oppstår mest
avhengig av sprekker i fjellet.
Skredløpet
Når bevegelsen er i gang, vil skredet følge terrenget ned til dalen. Massene som er i bevegelse,
følger først og fremst den direkte fallinjen langs renner og forsenkninger i terrenget. Ved svært
høye hastigheter kan skredmassene krysse barrierer og ta et nytt løp forskjellig fra det
opprinnelige løpet. Dette er særlig uheldig i områder der infrastrukturen er lagt rundt skredløpet.
I løpet kan ytterligere materiale rives med, slik at den totale massen og dermed skadepotensialet
for hendelsen øker.
Utløpsområde
I utløpsområdet reduseres hastigheten i skredet, og avsetningen av de transporterte massene
starter. Avhengig av prosessen sprer massene seg ut som vifter (flom- og sørpeskred, tørre
snøskred), følger mer tilfeldige løp (steinsprang) eller bygger fingerliknende avsetninger (våte
snøskred). Skredhastigheten reduseres raskt i utløpsområdet og kan gå fra over 30 m/s ned til
null i løpet av en relativt kort strekning (noen titalls meter). Akkurat dette er svært relevant for
plassering av infrastruktur og sikringstiltak i utløpsområdet.
3.5.3

Sikringstiltak

Sikringstiltak kan deles inn i fysiske og ikke-fysiske tiltak. Fysiske tiltak påvirker skredene
fysisk på en eller annen måte (for eksempel barrierer mot steinsprang). Ikke-fysiske
sikringstiltak omfatter for eksempel faresonekartlegging, evakuering av utsatte områder,
nedsatt hastighet eller midlertidig stenging av vei eller jernbane. Ikke-fysisk sikring kan også
omfatte fysiske installasjoner, for eksempel overvåkings- og varslingsutstyr.
Fysiske sikringstiltak
Fysiske sikringstiltak har ulike funksjoner i hver del av topografien som skredet passerer
igjennom. I utløsningsområdet iverksettes sikringstiltak for å forhindre at bevegelsen starter.
Massene i utløsningsområdet støttes og stabiliseres for å unngå at de utløses. Hvis dette ikke er
mulig, kan skredene kanaliseres og ledes til ulike ønskede plasseringer innenfor skredløpet.
Utfordringen med sikringstiltak i denne delen er knyttet til hvilke bevegelseshastigheter man
må ta hensyn til. I utløpsområdet er man interessert i å stoppe bevegelsen før massene kommer
inn i interessesoner med eksponert infrastruktur eller bygninger. Massene kan enten stoppes
eller ledes bort fra området som skal beskyttes. Igjen spiller hastigheter og forventet maksimalt
volum en viktig rolle ved utformingen av sikringsstrukturen.
Ikke-fysiske sikringstiltak
Sikringstiltak som ikke endrer selve massebevegelsen er definert som ikke-fysiske sikringstiltak, for eksempel overvåkings- og varslingssystemer. Et utvalg miljøindikatorer er valgt for
å tjene som input-data i et ekspertsystem som muliggjør tidlig varsling av hendelsene. Ved
jordskred og flomskred er dette ofte meteorologiske data fra nærliggende værstasjoner. Men
målinger på stedet av poretrykk i geologiske avsetninger eller deformasjon i ustabile
fjellstrukturer kan også brukes i systemer for tidlig varsling. Når skred utløses, finnes det flere
metoder (geofon, radar og så videre) for å oppdage hendelsen. Slik informasjon kan brukes til
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å automatisk regulere trafikk og for å forhindre at kjøretøy passerer gjennom utsatte vei- eller
jernbanestrekninger.
3.5.4

Database for administrasjon av sikringstiltak

I databasen er hver konstruksjon kartlagt etter plassering, og en sone som viser hvilke områder
som er påvirket av tiltaket er også kartlagt. I tillegg registreres byggeår og vedlikeholdsår, hvis
disse er kjent. Tabell 3.2 viser en liste over alle parametere som kan registreres for hver
konstruksjon. Registreringsløsningen beskrives detaljert i Jónsson m.fl. (2012) og NGI (2013b).
Tabell 3.2: Innhold i de fire kolonnene i databasen over sikringstiltak. Den første kolonnen
definerer midtlinjen for konstruksjonen og omfatter flest detaljer om konstruksjonen. Den andre
kolonnen viser egenskapene for området der sikringstiltaket befinner seg. Den tredje kolonnen
viser området som er beskyttet av sikringstiltaket. Den fjerde kolonnen viser sikringstiltakets
aktuelle tilstand.
Sikringstiltak
senterlinje

Sikringstiltak
omriss

Sikringstiltak
beskyttet område

Sikringstiltak
tilstand

Tiltakstype

Navn

Navn

Elementtype

Nøyaktig i cm

Dokumentnummer

Beskrivelse

Befaringsmetode

Status

Prosjektnummer

Type

Befaringsdato

Målemetode

Kilde

Tilstandskode

Synbarhet

Rapport_URL

Tilstandsvurdering

Planlagt år

Bilde_URL

Tiltakskode

Bygget år

Tiltaksvurdering

Kommentar

Tiltaksfrist

Digitaliseringsdato

Kommentar

Visningstekst

Utført av

Dokumentnummer
Tiltaksplassering
Rapport_URL
Bilde_URL
Prosjektnummer

Til sammen er 612 sikringstiltak i 231 forskjellige områder kartlagt. Her vises to eksempler, ett
fra Bergensbanen (Figur 3.11) og ett fra et lokalsamfunn i Troms (Figur 3.12).
Til tross for et relativt stort antall registreringer i databasen, er dette trolig et ganske begrenset
utvalg av det totale antallet installerte sikringstiltak i Norge. Statens vegvesen og
Jernbaneverket har dessuten egne databaser og disse data er, med unntak av Bergensbanen og
Raumabanen, ikke med i registreringen. Det vil være vanskelig å kartlegge alle konstruksjonene
som finnes, men intensjonen er å få en fortløpende registrering av nye konstruksjoner og av
eldre konstruksjoner som forbedres gjennom vedlikehold. Målet er at det på denne måten over
tid vil utvikles en oppdatert nasjonal database.
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Figur 3.11: Eksempel fra situasjonen på Upsete stasjon ved Bergensbanen. To sikringstiltak
vises: Snøsamleskjermer og en støtteforbygning. De grønne polygonene viser områdene der
konstruksjonene er installert.

Figur 3.12: Eksempel på eksponerte boliger og infrastruktur i Breivikeidet i Troms. To
sikringstiltak vises: Bremsekjegler og to fangvoller. De grønne polygonene viser områdene der
konstruksjonene er installert.
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Kapittel 4:
Skredrisiko for transportinfrastruktur
Når steinmassene stenger veien, er det økt reisetid som
koster samfunnet mest.
• Skred mot norske veier koster samfunnet minst 100
millioner kroner i året som følge av økt reisetid
gjenåpning av veier og skader på veien. Økt reisetid
står for omkring 70 prosent av kostnadene
• Steinsprang er den skredtypen som forekommer
hyppigst på norske veier, og står også for de største
kostnadene
• Snøskred er den skredtypen som oftest fører til
stengning av veiene, men forårsaker sjelden stor skade
• En fjerdedel av alle registrerte hendelser og kostnader
forbundet med disse hendelsene finner vi i Hordaland
E39 mellom Instefjord og Kringla
ble stengt i halvannet døgn etter at
et stort steinskred gikk over veien
2. mars 2009. Foto: Njål Farestveit,
Statens vegvesen

KOSTBARE FORSINKELSER
Prosjektet har utviklet en modell for beregning av ulike typer risiko som følge av
skredhendelser langs vei og jernbane. Risikomålene som beregnes er stengningsfrekvens,
stengningstid og økonomiske kostnader av stengning, rydding og skader på infrastrukturen.
Ved hjelp av Vegvesenets skreddatabase er alle skredutsatte veistrekninger på det norske
stamveinettet identifisert. Risikomodellen er så brukt til å analysere skredrisikoen fra ulike
skredtyper på disse strekningene. Analysen gir forventede kostnader i størrelsesorden 100
millioner kroner per år for slike hendelser, hovedsakelig som følge av økt reisetid.
Skredrisikoen mot vei og jernbane basert på faresonekart over området rundt Otta sentrum i
Sel kommune er analysert som en «case-studie». Her finnes mange skredfarlige områder, men
returperioden for skredhendelser er relativt lav og en forventer bare i overkant av to årlige
hendelser mot infrastrukturen i dette området. Studiet illustrerer også hvordan modellen lar oss
analysere den geografiske fordelingen av risiko på detaljnivå. Selv om usikkerheten i
risikoestimatene på dette nivået er stor, gir det nyttig tilleggsinformasjon som kan gjøre
beslutningstakere bedre rustet til å vurdere risikobildet i et gitt område.

Forfattere Kapittel 4:
Bård Romstad3), Trude Rauken3), Asbjørn Aaheim3)
3)

CICERO Senter for klimaforskning

4.1

Skredrisiko for transportinfrastruktur

Når beslutninger om risiko skal tas, handler man per definisjon med en viss usikkerhet.
Spørsmålet er hva slags type informasjon som er viktig å ha for å kunne ta gode beslutninger.
Mangel på relevant informasjon om risikobildet fører konsekvent til en reaktiv oppførsel fordi
det først er etter en hendelse at det blir åpenbart at det eksisterer en risiko. En slik reaktiv
tilnærming til tilpasning er ofte ugunstig fordi man kan komme i en situasjon der det legges
sterkt press på beslutningstakere for å gjøre noe med problemet. Det kan fort bli viktigere å
sørge for at noe gjøres enn å sørge for at det som gjøres faktisk reduserer risikoen (Breyer,
1993; Næss m.fl., 2005). Et av målene for InfraRisk-prosjektet har derfor vært å utvikle et
verktøy som kan gi informasjon om risiko fra ekstremvær-relaterte hendelser mot
transportinfrastrukturen som i så stor grad som mulig forventes å støtte beslutningsprosessen.
Når en skredhendelse inntreffer kan dette påvirke infrastrukturen på en rekke ulike måter.
Konsekvensene ved en gitt hendelse vil selvsagt være avhengig av hva slags hendelse det er og
av intensiteten (styrken, størrelsen) til hendelsen. I enda større grad vil konsekvensene være
avhengige av hvilke verdier som er knyttet til den delen av infrastrukturen som rammes. For et
gitt infrastrukturobjekt kan det knyttes en mengde "verdityper". I første omgang kan vi definere
verdier som er knyttet til det fysiske objektet (fysiske verdier) og verdier knyttet til at objektet
opprettholder sin funksjon (funksjonelle verdier). De fysiske verdiene (for eksempel kostnaden
ved å reparere en meter ødelagt asfaltdekke) varierer forholdsvis lite mellom objekter av samme
type, mens de funksjonelle verdiene (for eksempel kostnaden av en times stengning av en vei)
ofte kan variere enormt fra objekt til objekt. Den funksjonelle verdien er som regel proporsjonal
med trafikkmengden på objektet, men verdien varierer også med "viktigheten" av trafikken den
betjener (for eksempel nødetaters utrykningskjøretøy, transportrute for vital industri, osv.).
Videre vil risikoen knyttet til tap av objekters funksjonelle verdi også være avhengig av
hvorvidt objektets funksjon kan erstattes med et alternativ (omkjøringsrute).
En annen relevant verdi er verdien av livet eller helsen til mennesker som befinner seg på
infrastrukturen. Sannsyligheten for tap av liv og helse som følge av ekstremvær mot
infrastruktur er svært lav. Vi har imidlertid svært lav toleranse (risikoaversjon) for denne type
risiko sammenlignet med risiko som følge av forhold man i større grad opplever at man kan
kontrollere selv, som for eksempel påkjørsel, kollisjon eller utforkjøring (Starr, 1969), og det
er grunn til å tro at risiko for tap av liv og helse ofte spiller en viktig rolle i beslutningsprosesser
som angår sikring av infrastruktur mot skred.
I den grad relevant informasjon om risiko fra skredprosesser er tilgjengelig er det ofte i form av
faresonekart som definerer en forventet hyppighet av hendelser innenfor et avgrenset geografisk
område. Ved å kombinere slike faresonekart med kart over infrastrukturen kan man analysere
hvilke deler av infrastrukturen som overlapper med skredfaresonene. Denne type geografisk
analyse er svært nyttig fordi den identifiserer problemområdene, eller det vi kaller for "elements
at risk". Basert på de oppgitte gjentakelsesintervallene kan en slik analyse utvides til å beregne
en forventet frekvens av hendelser mot infrastrukturen innenfor hele eller deler av
analyseområdet. Men for å omsette informasjonen om hendelsesfrekvens til informasjon om
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forventet risiko må vi altså først identifisere og kvantifisere hvilke verdier som er knyttet til de
konkrete infrastrukturobjektene. Videre trengs det informasjon om hvordan de ulike typene av
hendelser forventes å påvirke de ulike verditypene. Det siste kan betegnes som verdienes
sårbarhet og kan typisk kvantifiseres som en sannsynlighet for at en gitt verdi går tapt, eller
den forventede andelen av verdien som går tapt, dersom en gitt type hendelse inntreffer.
4.2

Risikomodell

Risikomodellen som ble utviklet i InfraRisk-prosjektet beregner risikoen fra et sett med ulike
skredtyper mot et sett av brukerdefinerte verdier som er knyttet til infrastrukturen. Fordi disse
verdiene kan være på ulik enhet beregnes det i utgangspunktet én risikoindikator per verditype,
men risikoindikatorer på samme enhet kan summeres. Formålet med modellen er å kunne gi
bedre informasjon om hvilke deler av infrastrukturen som er utsatt for risiko samt hvordan de
ulike prosessene (skredtypene) bidrar til denne risikoen. Modellen oppgir risiko for hver enkelt
skredtype og hver enkelt verdi knyttet til hvert enkelt "element at risk" (en strekning langs
infrastrukturen som overlapper med en faresone). Risikoen kan deretter sammenfattes langs
ulike dimensjoner, for eksempel per skredtype, per infrastrukturtype, per verditype eller på tvers
av verdityper der disse er på samme enhet (typisk økonomisk verdi). Fordi risikoen kan
beregnes for hvert enkelt objekt på bakken kan den også presenteres som et kart som viser
hvordan risikoen fordeler seg geografisk. Fokuset i prosjektet har vært på skredhendelser og
transportinfrastruktur, men modellen kan også benyttes til å vurdere andre typer hendelser og
andre typer objekter. Kildekoden til modellen kan lastes ned fra adressen http://github.com/
gisminister/infrarisk.
Som input til modellen brukes kartinformasjon om faresoner og infrastruktur. Faresonene angis
som arealobjekter (polygoner) der hvert enkelt polygon er tilknyttet attributter som beskriver
hendelsestype (skredtype) og forventet hendelsesfrekvens (returperiode). Dette formatet er
dermed godt tilpasset konvensjonelle faresonekart. Infrastruktur angis som et kartlag med
linjeobjekter med attributter som beskriver hva slags type objekt det er (europavei, fylkesvei,
jernbane, osv.). I tillegg kan objektene ha attributter som definerer ulike strekninger/ruter,
trafikkmengde på strekningen samt forventet omkjøringstid dersom den stenges. Ved hjelp av
en GIS-analyse kan vi finne den delen av infrastrukturnettverket som overlapper med en eller
flere faresoner (se Figur 4.1). De strekningene langs infrastrukturnettverket som faller innenfor
faresonene utgjør det vi kaller "elements at risk".
GIS-analysen er implementert som en modell i ArcGIS. Etter at de infrastrukturobjektene som
er utsatt for skredfare er definert genereres det en tabell med attributtene til hvert enkelt
"element at risk" samt attributtene til den overlappende faresonen (se Tabell 4.1). I de tilfeller
der elementet overlapper med flere faresoner genereres en rad per faresone slik at ett enkelt
"element at risk" godt kan være representert flere ganger i tabellen. Denne "elements at risk"tabellen danner grunnlaget for risikoberegningen.
Som nevnt i forrige avsnitt kan det knyttes en rekke ulike verdityper til hvert
infrastrukturobjekt. I modellen kan vi derfor spesifisere et sett med verdityper (for eksempel
reparasjonskostnader, forsinkelseskostnader, opprydningskostnader). Verditypene er som regel
definert per lengdeenhet (for eksempel reparasjonskostnader per meter vei/bane) eller
trafikkmengde (for eksempel forsinkelseskostnader per bil per time). Selve verdien vil i
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virkeligheten være spesifikk for hvert enkelt infrastrukturobjekt, men vi forenkler dette i
modellen ved å spesifisere verdiene per elementtype (for eksempel reparasjonskostnader for
henholdsvis europavei, fylkesvei, osv.). I tillegg vil hver av verditypene ha ulik sårbarhet for
ulike skredtyper. Det betyr at vi for hver rad i "element at risk"-tabellen må slå opp hvilke
verdityper som er relvante for det gjeldende elementet, beregne den faktiske elementverdien og
finne verdiens sårbarhet for den gitte skredtypen.

Figur 4.1: Illustrasjon av GIS-analysen. Overlapp mellom infrastrukturobjekter og faresonene
definerer et sett med "elements at risk". Vi kan deretter produsere en tabell som illustrert i
Tabell 4.1, og denne danner grunnlaget for den videre risikoanalysen.
Tabell 4.1: Eksempel på tabellen med "elements at risk" som er grunnlaget for
risikoberegningen. Merk at der infrastrukturen overlapper med flere faresoner vil det genereres
flere rader for samme "element".
Element

Faresone

Faresone
type
Snøskred

Returperiode

HZ1

Element
type
Vei

Strekning

200

Elementlengde (m)
44,01

E4
E5

HZ2

Vei

E6

HZ3

E7

HZ4

E8

ÅDT

RuteA

1000

Omkjøringstid
(timer)
2

Flomskred

200

40,37

RuteA

1000

2

Vei

Flomskred

200

98,5

RuteA

1000

2

Vei

Steinsprang

100

113,68

RuteB

500

2

HZ5

Vei

Steinsprang

200

65,26

RuteB

500

2

E9

HZ1

Vei

Snøskred

200

40,71

RuteA

1000

2

E9

HZ2

Vei

Flomskred

200

40,71

RuteA

1000

2

Modellen uttrykker risiko, R, på følgende generelle form (se f. eks. Fell, 1994):
𝑅𝑅 = 𝐻𝐻 × 𝐸𝐸 × 𝑉𝑉

Lign. 4.1

der H (hazard) er definert som sannsynligheten for en potensielt skadelig hendelse innenfor en
gitt tidsperiode og et gitt geografisk område. E er en verdi som befinner seg i faresonen
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(elementverdien); mens V er sårbarheten (vulnerability) til denne verdien, kvantifisert som en
andel av verdien E (for eksempel den andel av verdien som forventes å gå tapt dersom hendelsen
inntreffer).
Modellen beregner hazard, H, som den årlige hendelsesfrekvensen mot et gitt element. Dersom
faresonen beskriver utløpssonen til en enkelt skredbane kan H i utgangspunkett tas direkte fra
faresonens returperiode (returperiode på én hendelse per 100 år gir H = 0,01). For steinsprang
og snøskred er faresonene imidlertid ofte definert over et større område og frekvensen er angitt
som den forventede returperioden per en gitt breddeenhet (typisk 30 m). For et 90 m langt
element som passerer gjennom en faresone med en returperiode på én hendelse per 30 m bredde
per 100 år får vi da en årlig hendelsesfrekvens, H, på 90/30×1/100 = 0,03.
Usikkerheten i beregningen av hendelsesfrekvens er knyttet til usikkerheten i det oppgitte
estimatet for returperioden. I tillegg er faresonekart ofte laget for å avgrense områder som ligger
henholdsvis innenfor eller utenfor et gitt gjentakelsesintervall, basert på terskelverdiene for
ulike sikkerhetsklasser definert i byggteknisk forskrift (TEK10). Dette betyr at den beregnede
hendelsesfrekvensen må anses som en minimumsverdi fordi faresonekartet kun oppgir
returperioden langs faresonens nedre yttergrense, mens returperioden innenfor sonen vil være
høyere. Dersom faresonekartene også oppgir sonene for hyppigere returperioder kan man finne
den øvre hendelsesfrekvensen mot et element ved å justere returperioden i sonen opp ett nivå.
Man oppnår dermed et usikkerhetsintervall, og jo tettere frekvensintervaller faresonekartet
opererer med, desto mindre vil usikkerheten i hendelsesfrekvens være. Dette er også noe av
hensikten bak arbeidet med en revidert alfa-beta modell (Kapittel 3.4).
Verdien som potensielt reduseres som følge av en hendelse mot et element, E, er enten konstant
eller direkte proporsjonal med en eller flere av elementets egenskaper (elementets lengde,
trafikkmengde og omkjøringstid). Usikkerheten i beregningen av E er hovedsakelig knyttet til
usikkerheten i det oppgitte estimatet (for eksempel den oppgitte kostnaden for reparasjon av 1
meter veidekke). Som regel vil verdiestimatet være basert på kvalifiserte gjetninger eller i beste
fall erfaringer fra tidligere hendelser. Hvis vi likevel antar at verdiestimatet representerer en
middelverdi vil den totale usikkerheten reduseres jo større populasjonen er (antall "elements at
risk"). Dersom verdien skaleres med trafikkmengde og omkjøringstid vil også usikkerheten i
estimatene for disse egenskapene arves. I modellen brukes årsdøgntrafikk (ÅDT) som mål på
trafikkmengde, mens den faktiske trafikkmengden varierer både med tid på døgnet og sesong.
Usikkerheten i denne komponenten vil derfor reduseres med høyere hendelsesfrekvens.
Det siste leddet i risikoberegningen er sårbarheten, V. Denne uttrykker i hvilken grad verdien E
forventes å bli påvirket dersom en hendelse inntreffer. For fysiske verdier beskriver V den
andelen av verdien E som forventes å gå tapt, mens for funksjonelle verdier kan V bedre tolkes
som den kostnadsfaktoren som E skal multipliseres med (for eksempel antall timer stengning
som må forventes) gitt en hendelse. Mens sårbarheten i det første tilfellet vil være et tall mellom
0 og 1, kan den godt være større enn 1 i det siste tilfellet.
Siden sårbarheten er avhengig av både verditype og skredtype må den parameteriseres for hver
av disse. Dersom det finnes data på skadeomfanget fra faktiske hendelser kan sårbarheten
beregnes direkte fra disse, men i de fleste tilfeller finnes ikke dette. Man har imidlertid ofte
grunnlag for å anslå det minimale og maksimale skadeomfanget en hendelse kan føre til. I
mange tilfeller har man også et visst begrep om hvordan skadene fordeler seg mellom disse
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ytterpunktene. For å gjøre det enklere å parameterisere sårbarheten har vi derfor definert en
generell skadefunksjon og i modellen er det denne som parameteriseres for hver kombinasjon
av verditype og skredtype. Skadefunksjonen beskriver sannsynligheten for en skade av omfang
D eller mindre gitt en hendelse, og er på formen:
1

𝐷𝐷 𝜑𝜑
𝑃𝑃(𝐷𝐷) = 𝛼𝛼 � � + 1 − 𝛼𝛼,
𝛽𝛽

Lign. 4.2

0 ≤ 𝐷𝐷 ≤ 𝛽𝛽

Der 𝛼𝛼 er sannsynligheten for at hendelsen i det hele tatt medfører skade (for eksempel
sannsynligheten for at en hendelse medfører stengning), 𝛽𝛽 er det maksimale skadeomfanget gitt
en hendelse (for eksempel 48 timer) og 𝜑𝜑 er et positivt tall som bestemmer funksjonens fasong.
Figur 4.2 viser eksempler på tre ulike parameteriseringer av funksjonen der det kun er
parameteren 𝜑𝜑 som varierer. Dersom 𝜑𝜑 er større enn 1 får funksjonen en konveks form og en
forskyvning mot små skader, og jo større 𝜑𝜑 blir, desto sterkere blir denne forskyvningen. Når
𝜑𝜑 er mindre enn 1 får skadefunksjonen en konkav form og skadelige hendelser blir forskjøvet
mot maksimal skade (𝛽𝛽).
Skadefunksjon/Kumulativ frekvensfordeling

1
0,9
Sannsynlighet (P)

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

α=0.9, β=1, φ=2 (forskyvning mot små skader)

0,2

α=0.9, β=1, φ=1 (alle skader like sannsynlig)

0,1

α=0.9, β=1, φ=0.5 (forskyvning mot store skader)

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
Skade (D)

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Figur 4.2: Eksempler på ulike parameteriseringer av skadefunksjonen. Funksjonen angir
sannsynligheten P for at en hendelse medfører en skade av omfang D eller mindre.
Skadefunksjonen kan tolkes som den kumulative frekvensfordelingen av skader over et stort
antall hendelser, og den gjennomsnittlige skaden per hendelse får vi ved å løse Ligning 4.2 med
hensyn på D og integrere denne over intervallet 1-α til 1.
𝑃𝑃 + 𝛼𝛼 − 1 𝜑𝜑
Lign. 4.3
𝐷𝐷(𝑃𝑃) = 𝛽𝛽 �
� ,
1 − 𝜑𝜑 ≤ 𝑃𝑃 ≤ 1
𝛼𝛼
1

1

1−α

1−α

𝑃𝑃 + 𝛼𝛼 − 1 𝜑𝜑
𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑉𝑉 = � 𝐷𝐷(𝑃𝑃)𝑑𝑑𝑑𝑑 = � 𝛽𝛽 �
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝛼𝛼
𝜑𝜑 + 1

Lign. 4.4

Som et eksempel er det i Nasjonal vegdatabank registrert skade på veidekke for 25 prosent av
flomskredhendelsene. Verdien for 𝛼𝛼 ble dermed estimert til 0,25, mens verdien for 𝛽𝛽
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(maskimalt skadeomfang) er 1 (hele verdien går tapt). Videre antas en verdi for 𝜑𝜑 på 0,1. Det
vil si at skadefunksjonen har en konveks form der flesteparten av de skadelige hendelsene fører
til skader nær maksimum. I likning 4.4 får en da at sårbarheten for veidekke mot flomskred er
(0,25×1)/(0,1+1) = 0,227. Et tilsvarende eksempel er stengningstid for vei som følge av
snøskred. Her ble parameterverdier estimert som følger: 𝛼𝛼=0,72, 𝛽𝛽=48 og 𝜑𝜑=2. Her fører altså
en stor del av hendelsene til stengning, det maksimale skadeomfanget er estimert til 48 (timer),
men skadefunksjonen antas her å ha en konkav form der de fleste skadelige hendelsene kun
fører til små skader (korte stengninger). Ved hjelp av likning 4.4 får en da at sårbarheten er på
(0,72×48)/(2+1) eller i gjennomsnitt 11,52 timer stengning per hendelse.
Sårbarheten, V, antas å representere den gjennomsnittlige skaden man kan forvente etter et stort
antall hendelser, mens for en enkelt hendelse vil utfallet kunne variere mellom ingen skade i
det hele tatt og maksimal skade. Usikkerheten som følger av estimatet for V vil derfor generelt
være svært stor dersom hendelsesfrekvensen er lav, men usikkerheten reduseres når frekvensen
øker. Vi kan estimere et konfidensinterval for sårbarheten ved å sette inn øvre og nedre grenser
for P i Ligning 4.3 (for eksempel finner vi øvre og nedre grenser for 68 prosent
konfidensintervallet ved å løse D(P) for henholdsvis P=0,16 og P=0,84). Dette betyr at valget
av verdier for 𝛼𝛼 og 𝜑𝜑 også påvirker størrelsen på konfidensintervallet, og dermed også
usikkerheten på estimatet for V. Spesielt når 𝜑𝜑 er liten (nær 0) kan usikkerheten være betydelig
fordi vi da i praksis får en bimodal frekvensfordeling der hendelser enten ikke fører til noen
skade, eller fører til skader nær maksimum.
4.2.1

Parameterisering av risikomodellen

Risikomodellen beskrevet ovenfor er implementert slik at man fritt kan definere hvilke
verdityper som skal knyttes til ulike elementtyper. Dette gjør det mulig å konkretisere verdier
av ulik karakter som så kan analyseres under sammenlignbare forutsetninger. Tabell 4.2 gir en
oversikt over hvilke verdityper vi har definert i dette prosjektet og hvordan disse er
parameterisert. De definerte verditypene er hovedsakelig økonomiske kostnader som kan deles
inn i tre kategorier: Reparasjonskostnader, opprydningskostnader og stengingskostnader. I
tillegg har vi definert to elementære verdityper, nemlig stengningsfrekvens og
stengningslengde.
Reparasjonskostnader er relatert til skader på det fysiske objektet og er uttrykt som en kostnad
per meter. I dette prosjektet ble følgende reparasjonskostnader identifisert: Veidekke,
veifundament, autovern, jernbaneskinner/sviller, jernbanefundament og jernbanekabler/
signalanlegg. Bakgrunnen for å dele opp reparasjonskostnadene inn i disse undergruppene er
delvis fordi de ulike skredtypene påvirker disse verdiene svært forskjellig. I tillegg har både
Vegvesenets og Jernbaneverkets skredregistreringer informasjon om skader innenfor kategorier
som overlapper bra med disse verditypene. De parameteriserte reparasjonskostnadene for vei
er basert på estimater fra relevant personell i Statens vegvesen, mens estimatene for jernbane
kun er basert på en antakelse om at kostnadene er sammenlignbare med tilsvarende kostnader
for vei.
Opprydningskostnader refererer til kostnaden ved å rydde en strekning etter en hendelse. Denne
kostnaden er hovedsakelig assosiert med å få personell og utstyr ut til hendelsesstedet og det
har mindre å si hvorvidt det er en én eller tyve meter lang strekning som skal ryddes. Av denne
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grunn er kostnaden uttrykt som en kostnad per hendelse og den er uavhengig av både lengden
på elementet og elementtypen. Også her er den parameteriserte kostnaden basert på estimater
fra relevant personell i Statens vegvesen og den er antatt å tilnærme kostnaden av en full dags
arbeid for to personer og en stor maskin.
Stengningskostnader er knyttet til kostnader ved økt reisetid og forsinkelser i godstransport.
Disse kostnadene skaleres med trafikkmengde og omkjøringstid på infrastrukturobjektene og
er uavhengig av elementtypen. De parameteriserte kostnadene er basert på eksisterende
standarder og studier (Statens vegvesen, 2006; Halse og Killi, 2012). Generelt sett er estimatene
for stengningskostnader forbundet med mye større usikkerhet en de foregående og de må også
forventes å vise mye større grad av lokal variasjon.
Tabell 4.2: Liste over verdityper som er definert i modellen med parameteriserte verdier der
det er aktuelt. Flesteparten av de verditypene som er uttrykt som økonomiske kostnader skaleres
med en eller flere av egenskapene til infrastrukturobjektet som analyseres. (Verdier gitt i
kroneverdier i 2005-kr).
Verditype

Estimert verdi*) per elementtype

Skalering

Stengningsfrekvens

Oppgis som antall stengninger per år

-

Stengningstid

Oppgis som antall timer med stengning per år

-

Økt reisetid
Kostnader ved økt reisetid

Alle veier:
Jernbane:

135 NOK/kjøretøy/time
90 NOK/person/time

Trafikkmengde og
omkjøringstid

Forsinket godstransport
Kostnader ved forsinket
godstransport

Alle veier:
Jernbane:

791 NOK/tungt kjøretøy/time
72 NOK/tonn/time

Trafikkmengde og
omkjøringstid

Veidekke/jernbanespor
Kostnader ved å reparere
ødelagt
veidekke/jernbanespor

Europa-/riksvei:
Fylkesvei:
Kommunal vei:
Privat vei:
Andre veier:
Jernbane:

12 000 NOK/meter
8 000 NOK/meter
6 000 NOK/meter
5 000 NOK/meter
1 000 NOK/meter
12 000 NOK/meter

Lengden på elementet

Fundament
Kostnader ved å reparere
ødelagt vei- eller
jernbanefundament

Europa-/riksvei:
Fylkesvei:
Kommunal vei:
Privat vei:
Jernbane:

18 000 NOK/meter
12 000 NOK/meter
9 000 NOK/meter
7 000 NOK/meter
18 000 NOK/meter

Lengden på elementet

Autovern/kabler/ledninger
Kostnader ved å erstatte
skadet autovern langs vei
og kabler/ledninger langs
jernbane

Europa-/riksvei:
Fylkesvei:
Kommunal vei:
Jernbane:

660 NOK/meter
660 NOK/meter
330 NOK/meter
2 000 NOK/meter

Lengden på elementet

Opprydning
Opprydningskostnader etter
en hendelse

Alle elementtyper: 20 000 NOK

-

*) kroneverdier i 2005-kr

Det finnes også et stort antall verdityper som ikke så lett lar seg uttrykke i økonomiske termer.
For eksempel verdien av tapt liv eller helse, men også vagere definerte verdier som verdien av
en pålitelig transportrute eller verdien av opplevd trygghet på strekninger man reiser ofte.
Generelt er risikoen mot slike verdier direkte relatert til størrelsene hendelsesfrekvens,
stengningsfrekvens eller stengningstid. Mens hendelsesfrekvensen er det samme som hazard
(H) er de to andre størrelsene fullverdige risikomål, selv om de er på et mer elementært nivå
enn de risikomål som beskriver forventede kostnader. I praksis representerer
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stengningsfrekvens og stengningstid det enhetsløse grunnlaget for stengningskostnadene, og de
gir derfor verdifull tilleggsinformasjon til disse. I en beslutningsprosess kan informasjon om
forventet stengningsfrekvens eller stengningstid langs en transportrute være vel så relevant som
informasjon om den forventede kostnaden forbundet med disse stengningene, spesielt siden
beregningen av slike kostnader nødvendigvis vil være assosiert med betydelig større usikkerhet.
Begge disse størrelsene er derfor definert som egne verdityper i modellen,
stengningsfrekvensen er uttrykt uten noen enhet (slik at risikoen, R, i praksis blir lik H×V og
dermed vil ha samme enhet som H) mens stengningslengde er uttrykt som antall timer.
Sårbarheten er parameterisert ved hjelp av skadefunksjonen (Ligning 4.2) for hver kombinasjon
av skredtype og verditype (se Tabell 4.3a og Tabell 4.3b).
Tabell 4.3a: Vei: Parametere for skadefunksjonen (Ligning 4.2), den beregnede verdien for
sårbarhet (V) og en kommentar til valget av parametere for alle kombinasjoner av verditype og
skredtype.
Skredtype

α

β

φ

V

Kommentar

Veidekke

Steinsprang

0,12

1

0,1

0,109

Veidekke

Jordskred

0,17

1

0,1

0,155

Veidekke

Flomskred

0,25

1

0,1

0,227

Verdien for α er basert på Vegvesenets
skreddatabase, β er i de fleste tilfeller satt til 1 (total
skade), mens φ er basert på antakelser om den
sannsynlige skadefordelingen.

Veidekke

Snøskred

0,005

0,5

2

0,001

Fundament

Steinsprang

0,12

1

3

0,030

Fundament

Jordskred

0,17

1

10

0,015

Fundament

Flomskred

0,2

1

4

0,040

Fundament

Snøskred

0

0

0

0,000

Autovern

Steinsprang

0,1

1

0,01

0,099

Autovern

Jordskred

0,12

1

0,01

0,119

Autovern

Flomskred

0,2

1

0,01

0,198

Autovern

Snøskred

0,055

1

0,01

0,054

Opprydning

Steinsprang

1

3

4

0,600

Opprydning

Jordskred

1

2

2

0,667

Opprydning

Flomskred

1

2

2

0,667

Opprydning

Snøskred

1

1

0,1

0,909

Stengningsfrekvens

Steinsprang

0,1

1

0,01

0,099

Stengningsfrekvens

Jordskred

0,29

1

0,01

0,287

Stengningsfrekvens

Flomskred

0,46

1

0,01

0,455

Stengningsfrekvens

Snøskred

0,72

1

0,01

0,713

Stengningstid

Steinsprang

0,1

48

3,5

1,067

Stengningstid

Jordskred

0,29

48

3,2

3,314

Stengningstid

Flomskred

0,46

48

3,5

4,907

Stengningstid

Snøskred

0,72

48

2

11,520

Verditype
Veier

Verdien for α er basert på Vegvesenets
skreddatabase, β er i de fleste tilfeller satt til 1 (total
skade), mens φ er basert på antakelser om den
sannsynlige skadefordelingen.

Verdien for α er basert på Vegvesenets
skreddatabase, β er i de fleste tilfeller satt til 1 (total
skade), mens φ er basert på antakelser om den
sannsynlige skadefordelingen.

Vi antar at alle hendelser fører til opprydningebehov.
For snøskred antar vi også at nesten alle hendelser
fører til skade nær maksimum (1 dags arbeid for 2
personer og 1 maskin). For de andre skredtypene
antar vi at kostnadene svært små for de fleste
hendelsene, men at maksimumskaden er større.
Verdien for α er basert på Vegvesenets
skreddatabase (delvise stengninger er ikke inkludert).
Maksimumskaden, β, er satt til 1 og φ er satt til en lav
verdi slik at fordelingen blir bimodal (enten stengt,
eller ikke).
Parametrene er satt ved å tilpasse funksjonen til den
kumulative frekvensfordelingen av stengninger i
Vegvesenets
skreddatabase.
En
maksimal
stengningstid på 48 timer ble antatt.
NB: Sårbarheten for stengningstid på vei er også
brukt for alle stengningskostnader på vei.
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Tabell 4.3b: Jernbane: Parametere for skadefunksjonen, den beregnede verdien for sårbarhet
(V) og en kommentar til valget av parametere for alle kombinasjoner av verditype og skredtype.
Skredtype

α

β

φ

V

Kommentar

Spor

Steinsprang

0,42

1

0,5

0,280

Spor

Jordskred

0,76

1

0,5

0,507

Spor

Flomskred

0,79

1

0,5

0,527

Verdien for α er basert på Jernbaneverkets
skreddatabase, β er satt til 1 (total skade) for alle
verdityper, mens φ er basert på antakelser om den
sannsynlige skadefordelingen.

Spor

Snøskred

0,12

1

0,5

0,080

Fundament

Steinsprang

0,12

1

1

0,060

Fundament

Jordskred

0,67

1

0,5

0,447

Fundament

Flomskred

0,75

1

0,5

0,500

Fundament

Snøskred

0,09

1

2

0,030

Kabler

Steinsprang

0,11

1

0,5

0,073

Kabler

Jordskred

0,03

1

0,5

0,020

Kabler

Flomskred

0,06

1

0,5

0,040

Kabler

Snøskred

0,28

1

0,5

0,187

Opprydning

Steinsprang

1

3

4

0,600

Opprydning

Jordskred

1

2

2

0,667

Opprydning

Flomskred

1

2

2

0,667

Opprydning

Snøskred

1

1

2

0,333

Stengningsfrekvens

Steinsprang

0,15

1

0,01

0,149

Stengningsfrekvens

Jordskred

0,26

1

0,01

0,257

Stengningsfrekvens

Flomskred

0,46

1

0,01

0,455

Stengningsfrekvens

Snøskred

0,26

1

0,01

0,257

Stengningstid

Steinsprang

0,15

48

2

2,400

Stengningstid

Jordskred

0,26

48

1

6,240

Stengningstid

Flomskred

0,46

48

2

7,360

Stengningstid

Snøskred

0,26

48

3

3,120

Verditype
Jernbane

Verdien for α er basert på Jernbaneverkets
skreddatabase, β er satt til 1 (total skade) for alle
verdityper, mens φ er basert på antakelser om den
sannsynlige skadefordelingen.

Vi antar at alle hendelser fører til opprydningebehov,
men at kostnadene er svært små for de fleste
hendelsene. Den maksimale skaden antas å være
mellom 1 og 3 (dagers arbeid for 2 personer og 1
maskin).
Verdien for α er basert på Jernbaneverkets
skreddatabase. Maksimumskaden, β, er satt til 1 og
φ er satt til en lav verdi slik at fordelingen blir bimodal
(enten stengt, eller ikke).

Verdien for α er basert på Jernbaneverkets
skreddatabase, β er satt til 48 (timer), mens φ er
basert på antakelser om den sannsynlige
skadefordelingen.
NB: Sårbarheten for stengningstid på jernbane er
også brukt for alle stengningskostnader for
jernbane.

Beregningen av parametrene er i så stor grad som mulig basert på skredhendelser registrert i
Nasjonal vegdatabank og i Jernbaneverkets hendelseslogg. Begge etater registrerer også
informasjon om hvorvidt hendelsen førte til skader på ulike deler av infrastrukturen samt
stengningstid. Vi må forvente at disse databasene er mangelfulle. Bjordal og Helle (2011)
rapporterer om en betydelig underrapportering av skredhendelser i Vegdatabanken, og når det
gjelder informasjonen som er registrert om skader og stengningstid er det rimelig å anta at
usikkerheten er enda større. Likefullt gir disse datasettene verdifull innsikt og et godt grunnlag
for å kunne estimere andelen av hendelser som fører til skade (α) for alle reparasjons- og
stengningskostnader.
Utover stengningstid er det imidlertid ikke registrert noen informasjon om omfanget av
skadene, slik at skadefunksjonens fasong (𝜑𝜑) for reparasjonskostnader er basert på antakelser.
For alle reparasjonskostnader er den maksimale skaden/sårbarheten (𝛽𝛽) satt til 1 (hele verdien
går tapt). For opprydningskostnader er 𝛽𝛽 satt til en verdi mellom 1 og 3 (antall dager med
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opprydningsarbeid) avhengig av skredtype, mens for stengningskostnader er 48 timer stengning
antatt som maksimal skade.
For reparasjonskostnader fikk vi da at sårbarheten (andel av verdien som forventes å gå tapt per
hendelse) typisk lå mellom 0,0 og 0,2 for veier og litt høyere for jernbane. Det er spesielt
flomskred som kan føre til store skader på selve infrastrukturen.
For opprydningskostnader fikk vi en sårbarhet på omkring 0,6 for de fleste kombinasjoner av
verdi- og skredtype. Vi hadde ikke noe datagrunnlag å basere beregningene på, men antok en
konkav skadefunksjon der det er små eller ingen opprydningskostnader forbundet til
majoriteten av hendelsene, mens en liten andel hendelser fører til betydelige opprydningskostnader. Unntaket var for snøskred på vei der vi antok en konveks skadefunksjon (de fleste
hendelser har kostnader nær maks) og en lavere maksimumskostnad.
Sårbarheten for stengningsfrekvens, stengningstid og stengningskostnader (som har samme
sårbarhet som stengningstid) ble beregnet direkte fra etatenes skredregistreringer. Verdiene her
varierer i mye større grad mellom skredtypene. Den laveste sårbarheten finner vi her for
steinsprang, mens den er høyest for snøskred på vei.
4.3

Resultater

4.3.1

Case studie i Otta

Modellen ble anvendt på et område rundt Otta sentrum i Sel kommune (Figur 4.3), som ble
valgt fordi området har flere forskjellige faretyper og er godt kartlagt. I analyseområdet er
skredfaresoner for både steinsprang, flomskred og snøskred kartlagt, og det er stor grad av
overlapp mellom faresonene. Det er forholdsvis høy tetthet av infrastruktur i området med både
Dovrebanen, E6 og RV15 som viktige transportårer. For hver av transportrutene på vei er
årsdøgntrafikk hentet fra Nasjonal vegdatabank. Passasjertall og godstrafikk for jernbanen er
hentet fra henholdsvis NSB (2012) og Hovi og Grønland (2012). Omkjøringstiden er antatt å
være en time for alle rutene på vei, mens for jernbane er forsinkelsestiden satt til to timer. For
passasjertransport kan dette estimatet virke rimelig, mens for godstrafikk på bane er estimatet
sannsynligvis alt for lavt.
Samlet for hele området viser modellen at en kan forvente ca. 2,2 hendelser per år. Dette
forventes videre å føre til ca. 0,3 årlige stengninger og en gjennomsnittlig årlig
stengningslengde på ca. 3,6 timer. Dette er relativt små tall, noe som også gjenspeiles i de
beregnede kostnadene som er på totalt ca. 280 000 NOK per år (kroneverdier i 2005-kr). Tabell
4.4 viser alle risikoindikatorene (inkludert hendelsesfrekvens) fordelt på skredtype og
strekning. Vi finner at det er flomskredhendelser som forekommer hyppigst, og det er også
disse som fører til de fleste stengningene og de største kostnadene (ca. 75 prosent).
Hendelsesfrekvensen for snøskred og steinsprang er identisk fordi disse er basert på samme
faresoner, men risikoen fra snøskred er adskillig høyere fordi verdier knyttet til stengninger er
mye mer sårbare for snøskred.
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Figur 4.3: Faresoner og viktigste transportruter ved Otta i Sel kommune.
For de ulike strekningene er hendelsesfrekvensen høyest på kommunale og private veier utenom
hovedrutene (rader i Tabell 4.4 uten ruteangivelse). Det finnes ikke data om trafikkmengde for
disse veiene i Nasjonal vegdatabank og det er dermed kun opprydnings- og
reparasjonskostnader som er beregnet. De høyeste stengningsfrekvensene finner vi på E6 syd
for Otta og RV 15 på grunn av snøskred samt på E6 nord for Otta og jernbanen på grunn av
flomskred. E6 (nord og syd) får de største økonomiske konsekvensene, men det er verd å merke
seg at de største direkte kostnadene (reparasjon og opprydning) kommer på kommunale og
private veier.
Resultatene kan også linkes direkte tilbake til de opprinnelige kartobjektene. Til venstre i Figur
4.4 vises stengningsfrekvens og forventet årlig stengningskostnad for de viktigste strekningene
i området. Til høyre i figuren vises den forventede hendelsesfrekvensen for hvert enkelt vei- og
baneelement som passerer gjennom en faresone. I tillegg er de elementene som bidrar mest til
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stengningsfrekvensen plukket ut og vist som symboler (kritiske punkter). Sikring av disse fem
skredpunktene vil føre til at stengningsfrekvensen i studieområdet reduseres med 40 prosent,
mens stengningskostnadene reduseres med 50 prosent.
Figuren illustrerer hvordan modellen lar oss analysere den geografiske fordelingen av risiko.
Usikkerheten i risikoestimatene på elementnivå er svært store sammenlignet med usikkerheten
til de aggregerte estimatene. Det er likevel nyttig å kunne identifisere det konkrete bidraget til
den totale risikoen fra hvert enkelt element, både fordi kunnskap om spesifikke lokale forhold
da kan anvendes og fordi det gjør oss i stand til enkelt å vurdere konsekvensen av ulike
hendelser. En beslutningstaker som er kjent med området vil dermed være mye bedre rustet til
å foreta en egen vurdering av risikobildet enn om han kun ble presentert for de aggregerte
risikoindikatorene.
Tabell 4.4: Risiko uttrykt som årlig hendelsesfrekvens (hazard), stengningsfrekvens,
stengningstid og økonomiske kostnader i Otta, Sel kommune. Resultatene er fordelt på
skredtype og strekninger.
Stengningstid

Frekvens (pr år)
Rute
Snøskred
E6-S

Hendelse

Stengning

(tim er pr år)

Kostnader (% av total)
Stengning

Opprydning

Reparasjon

Sum

0.43

0.08

1.3

17.7 %

2.8 %

0.2 %

20.7 %

0.05

0.03

0.5

12.5 %

0.3 %

0.0 %

12.8 %

FV418

0.01

0.01

0.1

0.2 %

0.1 %

0.0 %

0.2 %

FV435

0.00

0.00

0.0

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

FV444

0.01

0.01

0.1

0.1 %

0.1 %

0.0 %

0.2 %

RV15

0.05

0.03

0.5

4.6 %

0.3 %

0.0 %

5.0 %

BANE

0.01

0.00

(blank)

0.30

Flom skred

1.37

0.18

0.0

0.2 %

0.0 %

0.2 %

0.4 %

-

0.0 %

2.0 %

0.0 %

2.0 %

2.2

25.2 %

6.4 %

43.1 %

74.8 %

E6-N1

0.15

0.06

0.7

12.1 %

0.7 %

5.6 %

18.4 %

E6-S

0.03

0.01

0.1

3.2 %

0.1 %

1.1 %

4.5 %

FV418

0.08

0.02

0.2

0.4 %

0.4 %

2.1 %

2.8 %

FV435

0.04

0.01

0.1

0.2 %

0.2 %

0.9 %

1.3 %

FV436

0.03

0.00

0.0

0.0 %

0.1 %

0.8 %

0.9 %

FV444

0.01

0.00

0.0

0.0 %

0.0 %

0.2 %

0.3 %

RV15

0.08

0.03

0.3

2.9 %

0.4 %

2.9 %

6.1 %

BANE

0.09

0.04

0.6

6.4 %

0.4 %

14.3 %

21.2 %

(blank)

0.88

-

0.0 %

4.1 %

15.2 %

19.3 %

Steinsprang
E6-S

-

0.43

0.01

0.1

1.8 %

1.8 %

0.9 %

4.5 %

0.05

0.00

0.0

1.2 %

0.2 %

0.2 %

1.5 %

FV418

0.01

0.00

0.0

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.1 %

FV435

0.00

0.00

0.0

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

FV444

0.01

0.00

0.0

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.1 %

RV15

0.05

0.00

0.0

0.4 %

0.2 %

0.2 %

0.8 %

BANE

0.01

0.00

(blank)

0.30

Sum

2.22

0.28

0.0

0.2 %

0.0 %

0.1 %

0.3 %

-

0.0 %

1.3 %

0.4 %

1.7 %

44.7 %

11.0 %

44.2 %

100.0 %

3.6
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En vurdering av usikkerheten i risikoberegningene ble også gjort. I faresonekartet som ble brukt
til denne analysen er faresonene oppgitt med relativt store intervaller (returperioder på 100 og
1000 år for flomskred og 333, 1000 og 5000 år for snøskred og steinsprang). Dette er alle
returperioder som benyttes eller tidligere har vært benyttet (333 år) i den norske Plan- og
bygningslovens tekniske forskrift. Fordi disse returperiodene refererer til frekvensen langs
sonenes yttergrense må en anta at den beregnede hendelsesfrekvensen på infrastrukturobjektene
er underestimert. For å kvantifisere usikkerhetsintervallet ble alle sonene justert opp ett nivå
(samt at høyeste frekvens ble justert opp med 50 prosent). Dette ga en økning av
hendelsesfrekvens i hele området på ca. 400 prosent. Økning av risiko var i samme
størrelsesorden for alle indikatorene og økningen var relativt jevnt fordelt mellom både de ulike
skredtypene og de ulike strekningene. Den andre store kilden til usikkerhet er estimatet for
sårbarhet. Denne ble evaluert ved å beregne et 68 prosent konfidensintervall for hver
kombinasjon av skredtype og verditype basert på antallet forventede hendelser i løpet av en 50årsperiode. Fra dette kunne det samlede usikkerhetsintervallet for alle risikoindikatorer
beregnes. Resultatet er vist i Tabell 4.5 og indikerer at usikkerheten er i størrelsesorden +/-50
prosent, men strekker seg noe lenger mot høyere estimater enn mot lavere. Det siste skyldes at
konfidensintervallet ofte er begrenset nedad da negative kostnader ikke er mulig.

Figur 4.4: Venstre): Forventet årlig stengningsfrekvens og stengningskostnad for de viktigste
strekningene i området rundt Otta sentrum; Høyre): Forventet hendelsesfrekvens for hvert
enkelt element og punktsymboler som indikerer de elementene som bidrar mest til
stengningsfrekvensen.

70

Tabell 4.5: Usikkerhet for risikoestimatet som følge av usikkerheten i estimatet for
hendelsesfrekvens (returperioder) og sårbarhet (basert på 68 prosent konfidensintervall for
alle hendelser i løpet av en 50 års periode).
Risikoindikator

Forventet årlig risiko

Usikkerhet fra
frekvensestimat

Usikkerhet fra
sårbarhetsestimat

0,28 hendelser/år

+400 %/ -10 %

+25 %/ -27 %

3,65 timer/år

+400 %/ -10 %

+39 %/ -28 %

Stengningskostnader

125 000 NOK/år

+400 %/ -10 %

+65 %/ -48 %

Opprydningskostnader

30 000 NOK/år

+400 %/ -10 %

+22 %/ -17 %

Reparasjonskostnader

125 000 NOK/år

+400 %/ -10 %

+43 %/ -30 %

Alle kostnader

280 000 NOK/år

+400 %/ -10 %

+50 %/ -36 %

Stengningsfrekvens
Stengningstid

4.3.2

Analyse av skredrisikoen mot det norske hovedveinettet

For å få et overordnet bilde av skredrisiko mot norske veier ble det gjennomført en studie der
modellen ble anvendt på alle europaveier, riksveier, og de viktigste fylkesveiene i Norge. Fordi
det ikke finnes landsdekkende faresonekart for skred ble i stedet en returperiode på hver
veistrekning beregnet ved hjelp av skredhendelser registrert i Nasjonal vegdatabank for
perioden 2000-2010 (se Bjordal og Helle, 2011) for en beskrivelse av datagrunnlaget). Alle
hendelser av type steinsprang, jordskred, flomskred og snøskred ble hentet ut, men omtrent 30
prosent av disse måtte ekskluderes på grunn av manglende data (hovedsakelig skred som var
registrert på veistrekninger der det ikke fantes data på trafikkmengde).
Resultatet av denne studien ble en total hendelsesfrekvens på 1050 per år for landet som helhet,
223 stengninger per år og en total stengningstid på omkring 3000 timer per år. De totale
kostnadene fra de fire skredtypene ble beregnet til omkring 90 millioner kroner per år
(kroneverdier i 2005-kr), og stengningskostnader står for omkring 70 prosent av dette (se Tabell
4.6). Steinspranghendelser har høyest frekvens med omkring 800 per år, mens snøskred
kommer som nummer to med ca. 160 hendelser per år. Det er imidlertid snøskred som fører til
flest veistengninger og lengst stengningstid, men fordi mange av snøskredene forekommer på
veier med lite trafikk er stengningskostnadene likevel omtrent like store for snøskred og
steinsprang.
Til sammenlikning beregnet Bråthen m.fl. (2008) den årlige stengningsfrekvensen på riks- og
europaveinettet til 136 hendelser, den årlige stengningstiden til 2233 timer og årlige
stengningskostnader i størrelsesorden 60 millioner kroner per år, altså resultater ganske nært
opp til dette prosjektet. Analysene i dette prosjektet inkluderer hendelser over en noe lengre
periode og mens Bråthen m.fl. (2008) baserte sine bereregninger på den gjennomsnittlige
verdien for både traffikkmengde, stengningstid og omkjøringslengde har vi beregnet kostnaden
basert på den registrerte faktiske trafikkmengden ved hvert skredpunkt. For omkjøringstid har
imidlertid også vi antatt en gjennomsnittlig verdi på to timer.
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Tabell 4.6: Risiko fra skredhendelser på det norske hovedveinettet, basert på registrerte
hendelser i perioden 2000-2010.
Frekvens (pr år)
Skredtype
Snøskred
Flomskred
Steinsprang
Jordskred
Sum

Hendelse

Kostnader

Stengningstid

Stengning

(tim er pr år)

Stengning

Opprydning

114

30

14

148 kr

3 493 339 kr

402 662 kr

806

80

860 kr 28 728 283 kr

9 676 703 kr

53

15

1 050

223

1 849 kr 25 595 025 kr

Reparasjon

160

177 kr

5 392 214 kr

2 918 150 kr

710 666 kr

Sum

211 262 kr 28 724 436
2 648 673 kr

6 544 674

6 342 878 kr 44 747 864
2 919 683 kr

9 022 563

3 034 kr 63 208 860 kr 13 708 181 kr 12 122 496 kr 89 039 537

Figur 4.5 og Tabell 4.7 viser fordelingen av risiko som følge av skredhendelser mot
hovedveinettet fordelt på fylke. Kostnadsmessig kommer spesielt vestlandsfylkene Hordaland
og Sogn og Fjordane dårlig ut, men også for Nordland og Telemark er det beregnet relativt store
kostnader.

Figur 4.5: Forventet frekvens av hendelser på det norske hovedveinettet (steinsprang,
jordskred, flomskred og snøskred) og beregnede kostnader (i norske kroner) fordelt på fylke.
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Tabell 4.7: Fylkesvis fordeling av forventet hendelsesfrekvens, stengningsfrekvens,
stengningstid og totale kostnader som følge av skred mot det norske hovedveinettet.
Hendelsesfrekvens

Stengningsfrekvens

Akershus

Fylke

0.1

0.0

0.1 kr

24 638

Oppland

0.8

0.4

6 kr

183 647

Vestfold

5

0.6

7 kr

800 051

Aust Agder

10

1

12 kr

924 923

Nord Trøndelag

12

2

24 kr

842 856

Buskerud

22

3

35 kr

3 992 947

Vest Agder

27

3

38 kr

2 438 037

Sør Trøndelag

29

5

56 kr

2 687 679

Møre og Romsdal

58

21

321 kr

4 909 610

Troms

67

26

394 kr

5 478 210

Finnmark

70

26

400 kr

4 863 318

Telemark

78

13

162 kr

10 213 967

Rogaland

78

9

101 kr

4 138 458

Nordland

129

26

343 kr

10 741 936

Sogn og Fjordande

217

38

483 kr

14 317 965

Hordaland
Sum

Stengningstid

Totale kostnader

248

49

652 kr

22 481 294

1 050

223

3 034 kr

89 039 537

Det er viktig å merke seg at den beregnede sårbarheten for stengningsfrekvens og stengningstid
kun inkluderer stengninger som følge av faktiske skred. Den inkluderer for eksempel ikke
stengning av en enkelt veibane med påfølgende hastighetsreduksjon, og heller ikke stengning
på grunn av skredfare. En analyse av alle meldinger om skredstengte veier fra Vegvesenets
veimeldingstjeneste i løpet av vinteren 2012/13 viste at for halvparten av disse meldingene var
"fare for ras" oppgitt som grunn. Dersom denne vinteren var representativ betyr det at man bør
doble hendelsesfrekvensen for snøskredhendelser for å få et realistisk bilde av de faktiske
konsekvensene av snøskredstengte veier. På samme måte er det grunn til å tro at perioder med
høy skredfare for andre typer skred også vil føre til forsinkelser i trafikken som det ikke tas
høyde for i denne analysen. I tillegg har man også problemer knyttet til flom, som ofte vil henge
sammen med jord-/flomskredfare, og som sommerstid kan skape store problemer.
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Kapittel 5:
Ekstremvær og jernbanesektoren
Stor bevissthet omkring fremtidige klimaendringer, men
manglende strategi for hvordan de skal møtes.
• Norske og utenlandske jernbaneoperatører var
uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto
vinteren 2010
• Responsen på værutfordringene har vært preget av
improvisatoriske tiltak fremfor forhåndsetablerte
rutiner
• Forstyrrelser i togtrafikken fører til en forskyvning av
godstransport fra bane til vei
• Det er stor bevissthet om at klimaendringer kan føre til
ytterligere utfordringer på en jernbane som allerede
lider under vedlikeholdsbehov.
• Konkrete strategier har manglet, men etableres nå
Løsmasser fra et flomskred
blokkerer Dovrebanen mellom
Hundorp og Fron i mai 2013.
Foto: Bjørn Iversen,
Jernbaneverket

UFORBEREDT
Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som
oppsto vinteren 2010, viser intervjumateriale. Store snøfall sprengte måkekapasiteten og lange
perioder med lav temperatur førte til skader på operatørens utstyr (særlig på vognhjul) og is på
skinnegangen. Operatørene måtte kjøre færre og kortere tog, samtidig som bemanningen på
terminalene måtte økes for å håndtere situasjonen. Responsen var preget av improvisatoriske
tiltak heller enn forhåndsetablerte rutiner, og studien viste at de påfølgende forstyrrelsene i
togtrafikken spredte seg til andre segmenter av logistikk-kjeden og forårsaket en forskyvning
av godstransport fra bane til vei.
MANGLENDE STRATEGI
Ansatte i Jernbaneverket ble i 2010 intervjuet om utfordringer knyttet til ekstremvær og
klimaendringer. Alle intervjupartnere pekte på nedbør som det viktigste vær-elementet som
direkte fører til problemer for banen. Spesielt intens nedbør er problematisk, fordi
infrastrukturen ikke har de nødvendige dimensjoner for å lede vannet vekk fra banelegemet.
Konsekvensen er utvasking av sporet og stengning av banen frem til reparasjonsarbeidet er
gjennomført. I tillegg er mange skredhendelser knyttet til perioder med intens eller langvarig
nedbør. Det er stor bevissthet i Jernbaneverket om at klimaendringer kan føre til ytterligere
utfordringer på en jernbane som allerede lider under vedlikeholdsbehov, men det har til nå
vært få konkrete strategier for hvordan man skal ta hensyn til fremtidens klima. Det har vært
en oppfatning på at så lenge vedlikeholds- og fornyelsestakten øker vil jernbanen være godt
nok tilpasset.
I det siste er tekniske regelverk for prosjektering og bygging endret for bedre å ta hensyn til
såvel dagens klima som fremtidige klimaendringer.

Forfattere Kapittel 5:
Trude Rauken3), Bård Romstad3), Ronny Klæboe4), Johanna Ludvigsen4), Asbjørn Aaheim3)
3)

CICERO Senter for klimaforskning, 4) Transportøkonomisk institutt

5.1

Ekstremvær og jernbanesektoren

I 2010 kom 32 prosent av alle norske klimagassutslipp fra transportsektoren (Miljøverndepartementet, 2012), og 60 prosent av alle utslipp fra mobile kilder kom fra veitrafikk. Disse
utslippene representerer 19 prosent av de norske utslippene (Brunvoll og Monsrud, 2011). I
Klimaforliket er målet at Norge skal bli klimanøytralt innen 2030. For å nå dette målet må
transportsektoren bidra til å redusere utslipp, og et uttalt mål er at utslippene skal kuttes med
2,5-4 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med de forventede utslippene i 2020
(Samferdselsdepartementet, 2009). Ett av verktøyene Samferdselsdepartementet (SD) foreslår
for å klare dette er å investere kraftig i jernbane slik at gods og passasjerer kan flyttes fra vei
og over til bane (SD, 2009).
Å flytte gods fra vei til bane er vanskelig siden mesteparten av godset fraktes over korte
distanser (<50 km) der lastebil er overlegent (Miljøverndepartementet, 2012). Men selv om
andelen av gods som transporteres lenger enn 500 km er på mindre enn 4 prosent så utgjør dette
60 prosent av det totale transportarbeidet i Norge og her er det et stort overføringspotensiale til
bane (Miljøverndepartementet, 2012). Samtidig erkjenner Samferdselsdepartementet at
jernbanenettet har kapasitetsproblemer og at kapasiteten må økes for å få flyttet gods over fra
vei til bane (Miljøverndepartementet, 2012).
I tillegg til kapasitetsproblemer møter jernbanenettet utfordringer knyttet til flere tiår med
vedlikeholdsetterslep, ekstremværhendelser og klimaendringer. Både vinteren 2010 og
sommeren 2010 bød på utfordrende værhendelser. I 2011 opplevde vi nedbørmengder langt
over det normale, og i noen områder var dette den våteste sommeren siden 1900 (Sanden, 2011).
De store nedbørmengdene forårsaket en togavsporing (Gregersen m.fl., 2011b) og gjentatte
stengninger av flere jernbanestrekninger som følge av skader på toglinjen (Gregersen m.fl.,
2011a). På Dovrebanen alene opplevde man fra mars til midten av september 291 innstilte tog
og 610 forsinkelsestimer på grunn av vannrelaterte forhold. Reparasjoner for i alt 65 millioner
kroner måtte til for å få gjenåpnet Dovrebanen etter fire stengninger (Grue, 2011). Etter disse
hendelsene har Jernbaneverket uttrykt behov for å ta høyde for at klimaendringer kan føre til
mer ekstremvær i fremtiden (Gregersen m.fl., 2011a).
5.2

Jernbaneverket – leverandør av infrastruktur

Jernbaneverket (JBV) er ansvarlig for all infrastruktur knyttet til togtrafikk i Norge. Etaten er
eiet av staten og i siste instans det norske folk og er dermed ikke nødvendigvis
konkurransemotivert, men følger sitt mandat som er å tilby infrastruktur til transportørene. Det
virker derfor rimelig at det er Samferdselsdepartementet, heller enn JBV, som har som mål å
flytte mer gods fra vei til bane. JBV operasjonaliserer departementets mål gjennom sine egne
interne mål: sikkerhet, punktlighet og fornøyde kunder (JBV, 2010c).
Som leverandør av infrastrukturen som togene kjører på er det JBV som blir "synderen" når
problemer med jernbanen hindrer transportørene å oppfylle sine forpliktelser ovenfor sine
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kunder. Jernbanetransportørene kan i liten eller ingen grad velge en alternativ rute å kjøre
togene sine på og dette setter JBV i en monopolposisjon. Dette betyr imidlertid ikke at etaten
er uten insentiver for å levere godt på sikkerhet og punktlighet, for selv om de har monopol på
jernbanesporene har de sterk konkurranse når det kommer til transportinfrastruktur. Den
sterkeste konkurrenten er transportører på vei. Godstransport er sensitiv for trafikkavbrudd og
forsinkelser (Halse og Killi, 2012; Ludvigsen og Klæboe, 2013) og det er vanskelig for kjøpere
av tjenester å kalkulere risikoen fra sjeldne og uforutsigbare hendelser, som for eksempel
ekstremværhendelser (Zsidisin m.fl., 2004). Resonnementet er at det er vanskelig å
rettferdiggjøre kostnadene med å planlegge for hendelser som er uforutsigbare i forhold til
hyppighet og skadeomfang (Zsidisin m.fl., 2004).
5.3

Jernbanenettets tilstand og innvirkningen av klimaendringer

Samtidig som jernbanenettet i Norge har et betydelig vedlikeholdsetterslep forventes også
værbelastningen å bli større. Fremtidige klimaendringer vil trolig føre til mer nedbør og, som
et resultat av høyere temperatur, mer nedbør som regn. Videre er ekstremværsituasjoner
forventet å øke både i hyppighet og intensitet.
Dersom privatpersoner eller bedrifter skal bytte over til jernbane fra andre transportmidler er
det sannsynlig at de fleste vil kreve en forutsigbar og pålitelig tjeneste. Entreprenørene i
industrien peker på at for å nå målet om at jernbanen skal bli førstevalg som transportmiddel
må regjeringen komme med realistiske planer, forutsigbare arbeidsforhold og kompetanse
(Baneservice, 2010). For å møte kundenes krav må jernbanenettet oppgraderes. Dagens nett har
en utskiftingsrate på 2 prosent og er preget av vedlikeholdsetterslep slik at man ikke kan stole
på funksjonaliteten (RIF, 2010). Selv om bevilgningene til jernbanesektoren har økt betydelig
(SD, 2009) er det ikke antatt at dette er nok til å ta igjen det tapte og bringe infrastrukturen opp
til et nivå som kan fungere i fremtiden (RIF, 2010).
I forbindelse med hendelsene i 2011 uttalte Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
(DSB) at jernbanen må sikres bedre for å takle klimaendringene, og ledelsen ved avdeling for
infrastruktur i SINTEF Byggforsk uttrykte bekymring for mangel på kompetanse og utdannede
fagfolk i sektoren (Mikkelsen, 2011). JBV erkjenner at klimaendringer kan føre til nye
utfordringer og at behovet for overvåkning av skinnegangen forventes å øke (JBV, 2010a). De
har kartlagt mange av de utsatte områdene når det kommer til flomskred og jordskred og har
installert en rekke værstasjoner langs jernbanelinjen (JBV, 2010a), og problemene knyttet til
sårbarheten for klimarelaterte hendelser har blitt viet betydelig mer oppmerksomhet siden 2011.
I strategisk plan for 2010-2019 (JBV, 2009) er det avsatt midler til å finansiere sikring av
jernbanespor mot skred og utvasking. Det legges her opp til å bruke 270 millioner kroner i
perioden 2010-2013 og 420 millioner kroner fra 2014-2019. Det er verd å påpeke at dette utgjør
en relativt liten andel av JBVs totale vedlikeholdsbudsjett som var på 4,9 milliarder kroner i
2011 (Finansdepartementet, 2010).
I JBVs årsrapport for 2011 (JBV, 2012b) pekes det konkret på behovet for bedre overvåking av
og oversikt over flom og skredsituasjonen langs jernbanen. Dette behovet er ikke uttrykt i
årsrapportene for de to foregående år (JBV, 2010b; JBV, 2011) og det er grunn til å tro at
hendelsene i 2011 førte til en økt oppmerksomhet rundt problemene med økte nedbørmengder.
Selv om det er viktig å unngå gjentakelse av uønskede hendelser kan ren reaktiv tilnærming til
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vær og klima komme til å bli kostbart i fremtiden. Det arbeides imidlertid også konkret med
tilpasning til fremtidige klimaendringer. I 2011 vurderte en arbeidsgruppe, opprettet av
Samferdselsdepartementet, hovedutfordringene for norsk jernbane (SD, 2011). Arbeidsgruppen
peker på at et mer robust jernbanenett, som håndterer kortsiktige svingninger og langsiktige
endringer i klimaet, blir mer kostbart å bygge og drive, men at det likevel er en forutsetning at
fremtidig infrastruktur tar høyde for fremtidige klimaendringer (SD, 2011). JBV påpeker også
at for 2012 har arbeidet med å sette banene i bedre stand for å tåle ytre påvirkninger vært førende
for planleggingen av fornyelser og vedlikehold av jernbanenettet (JBV, 2012a). Robuste baner,
skredsikring og dreneringstiltak utpekes som noen av de viktigste pågående
vedlikeholdstiltakene på alle hovedstrekninger. Spesielt drenering er viktig fordi ved å få
kontroll på vannet får man også kontroll på banelegeme og sporstandard (Svingheim, 2012).
5.4

Konsekvensen av ekstremvær for jernbaneoperatører

Mens det er infrastrukturforvaltere som har ansvaret for vedlikeholdet, utstyrsnivået og
kvaliteten på infrastrukturen, faller konsekvensene av infrastrukturproblemene først og fremst
på jernbaneoperatørene og deres kunder. I tillegg har selvsagt operatørene ansvar for mangler
ved eget utstyr og krisehåndtering.
Intervjuer av operatører på det nordiske og europeiske jernbanenettet viste at disse var dårlig
forberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vintrene 2010 og 2011 (Ludvigsen og
Klæboe, 2013). Når ulykken først var ute, gikk servicegraden dramatisk ned, og bedrifter som
var avhengig av et godt servicenivå, fikk store problemer med å håndtere leveransene med
kundeflukt som resultat. Flomproblematikk i etterkant av en ekstrem vinter forsterket
problemene og bidro til ytterligere tap.
Finske, norske og polske operatører oppga tung våt snø, oppvirvling og gjenfrysning som tynget
ned togene og bidrog til hjulbrudd som problem. Når fullastede vogner blir nedtynget med
ekstra lag med snø og is ble de også tyngre å dra, noe som førte til overbelastninger. Mens det
finnes indikatorer for temperatur, snøfall og vind, foreligger det ingen samleindikatorer som
sier noe om sannsynligheten for "tunge vogner" og behov for ekstra trekk-kraft på lokomotivet.
Vinterværet bidro også til ødeleggelse av skinnegang og sporvekslere, ødelagt utstyr og
provisoriske løsninger. I neste omgang måtte driften tilpasses det reduserte sikkerhetsnivået for
det sammenlappede systemet.
Dette innebærer at problemer som i og for seg kunne vært akutte og avgrenset i tid, fikk
systemiske virkninger som forplantet seg utover vinterperiode og bidrog til varig nedsatt
hastighet og akseltrykkrestriksjoner. Redusert antall godstog i trafikk og vognkapasitet som
ikke fullt ut kunne utnyttes medførte at godstransportens regularitet, fremføringstid og
servicekvalitet ble skadelidende helt frem til sommeren.
Analyser av forsinkelsesdata indikerte at værforhold sto for hele 60 prosent av alle forsinkelser.
Konsekvensene av slike forsinkelser vil avhenge av hvilke alternative fremføringsmuligheter
som foreligger, hvilke utstyrs- og mannskapsressurser operatørene har til rådighet og hvilken
kompetanse de besitter.
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Jernbanen er spesielt avhengig av at infrastrukturen er komplett. Brudd som oppstår ett sted i
leveringskjeden forplanter seg videre: De får, som vi har sett, betydning for kostnadene ved
transportene og for tiltroen til selskapet, og de medfører – når forsinkelsene er gjentakende eller
langvarige – at vareeiere og logistikkoperatører velger andre transportmidler og
forsendelsesruter. I Norge står Jernbaneverket uten ansvar for de økonomiske tap grunnet
manglende fremføringskapasitet eller innstilte tog. Det kan ses som en svakhet at
brukerinteressene da står i fare for ikke i tilstrekkelig grad å bli tatt hensyn til. Et mulig grep
kan være å få brukerinteressene (virksomheter som bruker jernbane for sine forsendelser og
operatører) inn i organene som har ansvaret for å håndtere vedlikehold, værutfordringer,
beredskap og servicenivå. Dette vil i neste omgang kunne bidra til å løfte problemstillinger
knyttet til brukerbehov, prioriteringer og finansiering opp på politisk nivå.
5.5

Intervjuer med Jernbaneverket

I InfraRisk-prosjektet ble det i 2010 gjennomført intervjuer med personell fra Jernbaneverket.
Spørsmålene dreide seg om hva slags værrelaterte problemer man opplever på jernbanen, hva
slags konsekvenser disse har, hvordan man takler hendelser og påfølgende konsekvenser og om
det eventuelt finnes barrierer som hindrer en bane som kan tåle dagens og fremtidens klima.
Flesteparten av intervjupartnerne jobbet på Bergensbanen, men også ansatte i stab sentralt ble
intervjuet og vi fant i stor grad overlapp i svarene. Dette indikerer at resultatene fra intervjuene
også kan forventes å være representative for andre banestrekninger enn Bergensbanen.
5.5.1

Årsaker og konsekvenser – problematiske værsituasjoner

Intervjuene dekket værrelaterte problemer på to måter. Først spurte vi om hvordan ulike typer
vær fører til utfordringer på banen direkte. I neste omgang ønsket vi å vite mer om indirekte
effekter av værhendelser. I forbindelse med det siste ønsket vi å vite hvorvidt intervjupartnerne
opplevde værrelaterte problemer på jernbanen som hovedsakelig skyldes avgjørelser og
handlinger fra andre aktører en JBV selv.
Alle intervjupartnere tar opp nedbør som det viktigste værelementet som direkte fører til
problemer for banen. Spesielt intens nedbør er problematisk fordi infrastrukturen ikke har de
nødvendige dimensjoner for å lede vannet vekk fra banelegemet. Konsekvensen er utvasking
av sporet og stengning av banen frem til reparasjonsarbeider er blitt gjennomført. I tillegg er
mange skredhendelser knyttet til perioder med intense eller langvarige nedbørperioder.
Også pent vær kan føre til problemer med solslyng om sommeren. Dette kan forhindres med
bedre underbygning og ballast. De stabiliserende egenskapene i underbygningen og ballasten
reduseres over tid dersom de ikke vedlikeholdes.
For signalsystemene er tordenvær en hovedutfordring. Lynnedslag kan slå ut signalanlegg som
ligger relativt langt unna, og uten fungerende signalanlegg må all trafikk langs banen stoppes.
Vårløsningen byr også på spesielle problemer med telehiv, fryse- og tinesykluser med
påfølgende utløsning av skred og iskjøving samt is som blokkerer dreneringsveiene. Spesielt i
forhold til telehiv er mangel på vedlikehold en medvirkende årsak til problemene. Eldre ballast
med for mye finstoff har dårlige drenerende egenskaper og gjør banen mer sårbar for telehiv.
Til sist nevnes sterk vind som et problem da dette kan føre til vindfall og andre fremmedlegemer
i jernbanetraseen samt skade på kjøreledningene.
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Når det gjelder indirekte effekter så vektlegger intervjupartnerne at utfordrende værsituasjoner
ofte forsterkes av tiltak og beslutninger gjort av andre aktører. De to eksemplene som trekkes
frem av alle intervjupartnere er skogsveier og endring av arealbruk i sideterreng. Begge deler
kan ofte føre til økt avrenning eller endring i dreneringsveier slik at mer vann ledes ned mot
banen eller at vannet treffer banen på nye steder. Dersom eksisterende dreneringsinfrastruktur
ikke er i stand til å lede vannet vekk finner vannet sin egen vei og faren for utvasking øker. Selv
endringer som finner sted et godt stykke unna selve jernbanetraseen kan ha stor innvirkning og
intervjupartnerne peker på at de som regel ikke blir klar over endringene før det oppstår
problemer på banen.
En annen indirekte effekt som nevnes er overgangen fra manuelle til mer og mer automatiserte
løsninger som ikke alltid holder mål. Tidligere var personell ute og gikk langs sporet og hadde
dermed bedre kontroll også med sideterreng. Man har nå stort sett gått over til skinnegående
maskiner, noe som har ført til at man har mindre oversikt over det som skjer i sideterreng litt
lenger unna selve traseen, og at man har mistet mye av lokalkunnskapen om forholdene langs
banen. Før kunne man i større grad være i forkant og renske grøfter lenger opp i sideterrenget
og lede vannet vekk før det kom ned til sporet. Tidligere hadde man også folk som pusset
sporvekslerne og holdt skinnegangen fri for snø, mens man nå har montert varme inn i disse
som skal tine vekk snøen. Men teknikken er ikke alltid til å stole på, og sporvekslere som ikke
fungerer på grunn av snø er ofte et problem som fører til togstans om vinteren.
En av intervjupartnerne nevner at fra 2009 og utover har det vært en betydelig innsats innen
fornyelse, men ikke så mye har vært brukt på drenering og underbygningstiltak, selv om det har
vært en økning også her. Dette virker som et paradoks siden alle intervjuede personer peker ut
vann som den primære årsaken til vær- og klimarelaterte problemer. Manglende kompetanse
på området nevnes som en mulig årsak til dette og flere av intervjupartnerne påpeker at det er
mangel på hydrologisk kompetanse internt i etaten.
5.5.2

Tiltak

Som et tiltak for å takle værrelaterte problemer har JBV etablert en trinnvis beredskapsplan.
Denne er basert på spesialtilpassede værmeldinger og observasjoner fra både lokfører og
personell på vakt langs banen. Nivåene i beredskapsplanen er fargekodet og inneholder klare
instruksjoner om hvilke tiltak som skal iverksettes for hvert enkelt nivå. Alle banestrekninger
har personell på vakt som kan kalles ut for å gjøre ekstravisitasjoner og rapportere tilbake til
banesjefen, som er ansvarlig for strekningen. Banesjefen tar så den endelige avgjørelsen om
eventuelt å innføre saktekjøring eller stenge banen for trafikk dersom faregraden er høy nok.
Når stikkrenner erstattes øker man som regel dimensjonene slik at den nye stikkrenna kan
håndtere mer vann en den eksisterende. Dette er imidlertid ikke basert på noen uttalt langsiktig
strategi med prognoser for hvor stor økning i nedbør en kan forvente i fremtiden. Selv om
mange forbedrings- og vedlikeholdsprosjekter er drevet av værrelatert problematikk var det
ingen av intervjupartnerne som var kjent med om det var utviklet konkrete klimascenarier
spesielt for JBV. De erkjenner at selv om en reaktiv tilpasning til værrelaterte hendelser ikke
nødvendigvis er optimal så er det likevel det som er realiteten. I denne sammenhengen bør det
bemerkes at i tiden etter at intervjuundersøkelsen ble foretatt, har Jernbaneverket igangsatt
endring av sitt tekniske regelverk for prosjektering og bygging. Blant annet er
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dimensjoneringsgrunnlaget for drenering nå satt til et 200-års gjentaksintervall, samt et påslag
på ytterligere 20 prosent for å ta høyde for klimaendringer i årene som kommer.
5.5.3

Kilder til klimasårbarhet

Vi spurte også om hvilke faktorer som kunne påvirke evnen til å takle værrelaterte linjebrudd
eller forsinkelser. Intervjupartnerne understreker at jernbanen ikke eksisterer isolert fra området
den går igjennom, men i praksis er det ofte slik den forvaltes. Dette gjenspeiles for eksempel
ved at inspeksjoner foregår med skinnegående kjøretøy som raskt kan observere status langs
selve linja, men ikke utover dette.
På spørsmål om været hadde vært et problem dersom banen hadde vært i tipp-topp stand svarer
de at været, og spesielt ekstremvær, fortsatt ville bydd på utfordringer, men man ville vært bedre
rustet til å takle dette. Det signaliseres altså at vedlikeholdsetterslepet som har bygget seg opp
har forsterket de værrelaterte utfordringer som jernbanen har, slik at man har gjort seg selv mer
sårbar for konsekvensen av klimaendringer.
Kunnskap og kompetanse er en annen viktig faktor når det kommer til å forberede
jernbanesystemet på et endret klima. JBV har personell og kompetanse for vedlikehold og
oppgradering internt i organisasjonen, men når det kommer til planlegging og gjennomføring
av større prosjekter og investeringer benyttes ofte eksterne aktører. Private konsulenter
engasjeres for å gjøre utredninger, spesielt innen geologi og hydrologi. Lokale entreprenører
som leies inn har ofte verdifull lokalkunnskap og en av intervjupartnerne understreker
viktigheten av denne type kunnskap når vedlikeholdsarbeid skal gjennomføres.
JBV besitter naturlig nok mye intern spisskompetanse, spesielt innen ingeniørfag. Men det
pekes på at mer kompetanse er nødvendig, spesielt innen hydrologi og geologi. Et begrenset
fagmiljø innenfor disse disiplinene ses på som en potensiell trussel. Når det interne miljøet kun
består av en håndfull ansatte blir dette en sårbar gruppe der verdifull kunnskap har lett for å
forsvinne ut av organisasjonen sammen med enkeltpersoner.
Alt i alt utrykker intervjupartnerne at JBV har tilgang til den nødvendige kunnskap og
kompetanse enten internt eller via avtaler med eksterne aktører. Men det påpekes at den store
graden av ekstern kompetanseutsetting innenfor noen områder gjør at man til en viss grad
mangler bestillerkompetanse.
I etterkant av denne intervjuundersøkelsen bemerkes at gjennom de siste to år har JBV igangsatt
omfattende kartlegging av skred- og flomfare, samt dreneringsforhold, langs flere
banestrekninger. Dette arbeidet følges så opp av detaljundersøkelser som leder frem til konkrete
sikringsforslag.
5.6

Konskevenser av en jernbane som ikke er klimatilpasset

CargoNet, arvtakeren etter NSB Gods, har varslet nedlegging av forbindelser og tjenester som
følge av kundeflukt (NRK, 2011). I 2011 tapte de flere hundre millioner på sin virksomhet med
jernbane (Bårdstu og Holtet, 2011). Det er et "godt" eksempel på at ekstremvær eller
naturhendelser som vedvarer over tid, ikke bare har lokale og tidsbegrensede virkninger, men
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kan gi systemovergripende og miljøstrategisk betydningsfulle effekter. Lastebilene er relativt
lite miljøvennlige, men de er mer fleksible og kan lettere håndtere brudd av enkeltforbindelser.
Beslutningene om transportene tas heller ikke i Norge, men i hovedsak av dem som sender
varene fra utlandet. De bryr seg mindre om offisiell miljøpolitikk i Norge enn om at varene
faktisk kommer frem til avtalt tid. Jernbanens problemer er gode nyheter for utenlandske
langtransportører som bruker lastebil og som står klare til å overta de delene som jernbanen
ikke klarer å håndtere.
En konkurransesituasjon er dynamisk – bedre innpass gir flere forsendelser, økt
servicekvalitet, større nettverk, nye allianser, osv. Det er ikke langt mellom de positive og de
negative spiralene. Norske værforhold, ikke bare med snø og is, men også nedbør og flom,
setter således en hel grønn industri i fare. Deler av Norges bidrag til EUs miljøpolitikk, hvor
mer av de lange transportene skal over på bane, står følgelig i fare for å havarere før innsatsen
kommer i gang.
Ikke bare de globale miljøhensynene er viktige. Gode jernbaneforbindelser til Europa og i
Norge er viktig for at norsk næringsliv kan samvirke godt med partnere i Europa. Det kan gi
forbrukerne tilgang til et bredere tilfang av varer og tjenester og har også betydning for hvordan
vi husholder med norsk veikapasitet.
Når det varsles at det vil komme noen hundretusen ekstra vogntog til erstatning for dagens
jernbanetransport, får det konsekvenser for veitransporten. Flaskehalsene i transportsystemet er
flere steder tatt unna, og nye utvidelser må da komme i form av oppgraderinger av komplette
strekninger. Det holder ikke lenger med noen få fokuserte innsatser. I motsetning til tidligere,
da nye veier kunne legges over sparsomt bebodde områder, vil utvidelse av kapasiteten langs
sentrale strekninger nødvendigvis komme til fortrengsel for husholdninger og virksomheter
som nå har bosatt seg langs de gamle, men for smale veiene. Det vil følgelig bli dyre prosjekter.
Også lokalmiljømessig er en økende lastebiltransport et problem. Befolkningen bor nærmere
veinettet enn jernbanenettet og reagerer sterkere på veitrafikkstøy enn på jernbanestøy.
Veislitasjen – med hull, dumper, spordannelse, osv. – betyr at det bråker mye fra trafikken i
Norge på sommeren.
InfraRisk-prosjektet har vist at både transportørene og Jernbaneverket er fullt klar over
problemene. Men transportørene er i vanskelig situasjon fordi de mangler nødvendig og
relevant beslutningsgrunnlag. De kan i liten grad nyttiggjøre seg av generelle varsler. De må
vite hvor stor sannsynligheten er for at det skal oppstå problemer på konkrete strekninger, helst
med spesifisering av tidspunkt og tidsrom, og de har behov for å bli varslet om når spesielt
ugunstige kombinasjoner av værforhold vil inntreffe. Det krever en betydelig mer detaljert
innsamling av ikke bare værrelaterte, men også hendelsesrelaterte data, og et fokus på brukerne
av informasjonen. Ikke bare sannsynligheten for hendelser er viktig, men også anslag over
hvilke konkrete konsekvenser leveranseudyktigheten vil kunne få for brukerne.
Intervjuene i Jernbaneverket viser at det er stor bevissthet om at klimaendringer kan føre til
ytterligere utfordringer på en jernbane som allerede lider under vedlikeholdsbehov. Det er stort
behov for gode strategier for hvordan en skal ta hensyn til fremtidens klima. Med tanke på den
pågående politiske diskusjonen rundt økt takt i jernbaneoppgraderingen i Norge, er det all grunn
til å være proaktiv og gjøre grundige vurderinger av fremtidige klimaendringer når viktig og
kostbar infrastruktur planlegges og bygges.
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6

Uløste problemstillinger - Forslag til fremtidig forskningstema

InfraRisk-prosjektet har tatt for seg en rekke problemstillinger knyttet til ekstremvær og
transportinfrastruktur. Imidlertid er problemspekteret langt større og videre enn hva som er
mulig å studere innenfor et relativt begrenset prosjekt. Her peker vi på noen av de utfordringene
som vi mener bør studeres i fremtidige prosjekter.
Det er fortsatt behov for mer kunnskap om ekstremnedbør i Norge for å redusere skaderisikoen
på utsatt infrastruktur både i byene og i distriktene. Det ligger et stort potensial i å kombinere
analyser av historiske nedbørobservasjoner med dataarkiv fra nedbørradar og høyoppløselige
numeriske værmodeller. Dette vil kunne gi oss bedre innsikt i både det regionale og lokale
fordelingsmønsteret knyttet til intensitet og frekvens av ekstremnedbør. De senere års
utbygging av både nedbørradarnettet og flere stasjoner som observerer kortidsnedbør gjør dette
ekstra relevant.
Bedre innsikt i fordelingsmønsteret av ekstremnedbør vil kunne gi enda bedre informasjon om
utvikling av terskelverdier for jord- og flomskred. Dette har vært ett av temaene i InfraRisk.
Etter hvert som forståelsen av nedbørforholdene bedres, vil det trolig være en stor gevinst i en
ytterligere detaljering av terskelverdiene, som et verktøy i en forbedret trinnvis beredskapsplan
for så vel jernbane som vei.
Utvikling og endringer i vind er i dag usikker, noe vi har pekt på i rapporten. Hovedgrunnlaget
for analyse av trender i vind i prosjektet har vært et høyoppløselig (~11 km) hindcast-arkiv som
kalles NORA10. Arkivet gir simulerte vindfelter hver time for de siste 50 årene. Til tross for
inhomogene inngangsdata, har NORA10 vist seg å være et godt og troverdig arkiv for
vindstyrke for hele perioden. Et viktig skritt for å øke kunnskapen om vindmønsteret og trender
i vind over Norge vil være å utføre mer detaljerte simuleringer og forbedre grunnlagsdataene.
Ved å utarbeide et nytt homogent datasett for de siste 50 årene, samt å bruke en finskala ikkehydrostatisk modell med en mer nøyaktig beskrivelse av det norske terrenget og bakkens
egenskaper, vil man kunne gi et mer robust bilde av trender i middelvind og ekstremvind ned
på en lokal skala. Dette vil være mer sammenlignbart med vinddata fra det tilgjengelige norske
observasjonsnettet. Videre ligger det en stor forskningsmessig utfordring i å koble trender på
lokal skala opp mot naturlige og menneskeskapte klimavariasjoner, for eksempel ved å studere
dominerende lavtrykksbaner, endringer i vestavindsfeltet og endringer i stormintensitet.
Det er også behov for å etablere robust statistikk for skred og klimaendringer. I dag er mye av
koblingen mellom klimaendringer og endringer i skredfrekvens av kvalitativ karakter. En
trenger å kvantifisere hvilke endringer i hyppighet og intensitet av forskjellige skredtyper som
har funnet sted i løpet av de siste tiårene. Dette er nødvendig for å etablere robuste korrelasjoner
mellom klimaendringer, endringer i ekstremvær og endringer i skredfrekvens- og intensitet.
Den norske skreddatabasen gir et bra utgangspunkt for slike analyser. Skreddatabasen må
likevel forbedres, slik at flere observasjoner, som for eksempel også inkluderer skred uten
skadevirkning, blir registrert i databasen. Dette ville tillate en mer detaljert studie av enkelte
skredhendelser og hvilke vær- og terrengforhold som førte til problemene.
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Utløpsmodellene for forskjellige skredtyper bør utvikles videre. Et godt eksempel er den
forbedrede alfa-beta modellen som er beskrevet i denne rapporten. Vi trenger bedre verktøy for
å kvantifisere sannsynligheten for at infrastrukturelementer skal bli truffet av skred.
De fleste av problemene for vei og bane skyldes vann, og spesielt vann på "avveie". En trenger
bedre forståelse av og modeller for avrenning fra mindre vassdrag, som igjen vil være
avgjørende for dimensjonering av stikkrenner og kulverter under vei og jernbane. Her er også
effekter av andre inngrep, som skogsbilveier og rene driftsveier for skogbruket viktig. Tiltak i
sideterrenget som fører til endringer i avrenningsmønsteret har vist seg å være en stor utfordring
for både vei og bane, og forskning på hvilken effekt endringer i arealbruk, som skogshogst, har
å si for avrenning og terskelverdier for skredutløsning er viktig.
Dersom kommunene skal igangsette tiltak (anlegg, etc.) som ikke direkte berører vei- eller
banetraseen, er de ikke pålagt å diskutere dette med infrastruktureierne. Infrastruktureierne har
dermed mangelnde oversikt over aktiviteter i sideterrenget som på forskjellige måter kan skape
problemer for vei- eller baneanlegget. Dermed vil, for eksempel, en utbygging av et nytt
boligfelt eller etablering av en ny skogsbilvei gå upåaktet hen frem til eventuelle endringer i
avrenningsmønsteret fører til problemer på vei eller bane. Det er derfor også behov for
kunnskap om hva slags tiltak eller organisatoriske endringer som kan gjøres for å adressere
dette problemet.
Bygging av sikringstiltak er kostbart og bør gjøres med omhu. Det er derfor en potensiell
gevinst i en grundig analyse av effekten av forskjellige sikringstiltak, herunder også
instrumentell overvåking av utsatte strekninger med tilhørende varsling. En oversiktlig og
samordnet database over alle eksisterende sikringstiltak for transportinfrastruktur i Norge er
nødvendige bakgrunnsdata for å gjøre en slik analyse.
Stabilitetsproblemer er ikke bare knyttet til avrenning og skred i sideterrenget til vei og bane.
Spesielt for jernbanen har det de siste årene vært store problemer knyttet til selve
jernbanefyllingene, som ofte er gamle og bygget av stedegent materiale som ikke nødvendigvis
er det optimale. Studier og kartlegging av slike fyllinger vil kunne gi et bedre grunnlag for å
utføre bedre og mer optimale stabiliseringstiltak.
Også når det gjelder konsekvensene av ekstremværhendelser for vei og bane er det behov for
mer kunnskap, spesielt når det kommer til stengninger og redusert fremkommelighet. En grov
analyse av alle veimeldinger fra november 2012 til august 2013 viste at "fare for skred" er en
like vanlig årsak til stengning av veien som det at det faktisk går et skred. Også Jernbaneverket
opplyser at hastighetsreduksjoner og stengning på grunn av høy faregrad er vanlig. Det betyr i
praksis at infrastrukturens sårbarhet for skred sannsynligvis er mye større enn det som kommer
frem når en kun ser på registrerte skredhendelser.
Videre er det sannsynlig at hyppige eller langvarige stengninger kan føre til endrede
adferdsmønstre hos både privatpersoner og aktører i transportbransjen. Det er for eksempel
grunn til å tro at uforutsigbarhet på banenettet er med på å drive en utvikling der mer gods
flyttes over fra bane til vei. Dette er stikk i strid med uttalte politiske målsetninger og mer
kunnskap om hvilken rolle ekstremværhendelser har i denne utviklingen er derfor viktig.
Systematisk forskning på dette vil ha stor samfunnsmessig nytte.
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Appendiks A
Figurer Kapittel 2

Figur A2.1: Årlig maksimum 5-døgns nedbør.

Figur A2.2: Årlig maksimum snødybde.

Figur A2.3: Antall hendelser med 1-døgns snøfall over 5 mm.

Figur A2.4: Nær-null-hendelser i vinterhalvåret (november-mai).

Figur A2.5: Den største årlige nedbørsummen i nedbørregion Møre, med varighet fra 1-24
timer. Enheten er mm/time. Verdiene er et gjennomsnitt av alle punktene innenfor regionen. De
stiplede kurvene viser den lineære trenden fra 1961-2010, og økningen i prosent fra 1961 til
2010 er tallfestet til høyre.
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Figur A2.6: Årlig maksimum 1-døgnsnedbør fra DMI-A1B for perioden 1961-2099: a)
klimatologi, b) trender (neg.: negativ; pos.: positiv; sign.: signifikant; notsign.: ikke signifikant)
og c-e) klimatologier og forskjell mellom periodene 2071-2099 og 1961-1990.
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Figur A2.7: Forskjeller i årlig maksimum 1-døgnsnedbør mellom periodene 2071-2099/2100
og 1961-1990.
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Figur A2.8: Årlig maksimum 5-døgnsnedbør fra SMHI-A1B for perioden 1961-2099: a)
klimatologi, b) trender (neg.: negativ; pos.: positiv; sign.: signifikant; notsign.: ikke signifikant)
og c-e) klimatologier og forskjell mellom periodene 2071-2099 og 1961-1990.
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Figur A2.9: Årlig maksimum 5-døgnsnedbør fra DMI-A1B for perioden 1961-2099: a)
klimatologi, b) trender (neg.: negativ; pos.: positiv; sign.: signifikant; notsign.: ikke signifikant)
og c-e) klimatologier og forskjell mellom periodene 2071-2099 og 1961-1990.
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Figur A2.10: Forskjeller i årlig maksimum 5-døgnsnedbør mellom periodene 2021-2050 og
1961-1990.
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Figur A2.11: Forskjeller i årlig maksimum 5-døgnsnedbør mellom periodene 2071-2099/2100
og 1961-1990.
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Figur A2.12: Årlig maksimum 10-døgnsnedbør fra SMHI-A1B for perioden 1961-2099: a)
klimatologi, b) trender (neg.: negativ; pos.: positiv; sign.: signifikant; notsign.: ikke signifikant)
og c-e) klimatologier og forskjell mellom periodene 2071-2099 og 1961-1990.
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Figur A2.13: Årlig maksimum 10-døgnsnedbør fra DMI-A1B for perioden 1961-2099: a)
klimatologi, b) trender (neg.: negativ; pos.: positiv; sign.: signifikant; notsign.: ikke signifikant)
og c-e) klimatologier og forskjell mellom periodene 2071-2099 og 1961-1990.
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Figur A2.14: Forskjeller i årlig maksimum 10-døgnsnedbør mellom periodene 2021-2050 og
1961-1990.
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Figur A2.15: Forskjeller i årlig maksimum 10-døgnsnedbør mellom periodene 2071-2099/2100
og 1961-1990.
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Figur A2.16: Antall dager med mer enn 10 mm nedbør fra DMI-A1B for perioden 1961-2099:
a) klimatologi, b) trender (neg.: negativ; pos.: positiv; sign.: signifikant; notsign.: ikke
signifikant) og c-e) klimatologier og forskjell mellom periodene 2071-2099 og 1961-1990.
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Figur A2.17: Forskjeller i antall nedbørsdager som overskrider 10 mm mellom periodene 20212050 og 1961-1990.
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Figur A2.18: Forskjeller i antall nedbørsdager som overskrider 10 mm mellom periodene 20712099/2100 og 1961-1990.

Figur A2.19: De to øverste kartene viser antall dager per år med nær-null hendelser for 30-års
periodene 1961-1990 (venstre) og 1981-2010 (høyre). De tre nederste kartene viser dette for
tre ulike projeksjoner mot slutten av århundret (2071-2100). De tre projeksjonene er HAD-A2
(venstre), HAD-B2 (midten) og MPI-B2 (høyre).

Tabell A2.1. Observasjonsstasjoner
Kategori 1:

Stasjoner 600-900 m

STASJONSNAVN
Korsvattnet
Tannas
Drevsjo
Folldal - Fredheim
Tufsingdal - Midtdal
Dombaaas - Nordigard
Brata - Slettom
Grotli III
Aasbjorsbraaten
Fagernes Lufthavn
Hemsedal II
Geilo
Dagali Lufthavn
Uvdal Kraftverk
Vaagsli
Hovden - Lundane
Fet I Eidfjord
Mjollfjell Uh

Kategori 2:

BREDDEGRAD
63,8333N
62,45N
61,8872N
62,1282N
62,2787N
62,0722N
61,8964N
62,0162N
60,918N
61,0128N
60,8548N
60,53N
60,4158N
60,255N
9,7662N
59,5766N
60,4085N
60,7022 N

LENGDEGRAD
13,5E
12,6667E
12,048E
9,9947E
11,7343E
9,1163E
7,8958E
7,6637E
9,2894E
9,2928E
8,593E
8,1948E
8,501E
8,7057E
7,3653E
7,3897E
7,2798E
6,9373E

HØYDE (m)
716 m
723 m
672 m
694 m
687 m
638 m
664 m
872 m
639 m
822 m
604 m
772 m
798 m
648 m
821 m
841 m
735 m
695 m

Stasjoner over 900 m

STASJONSNAVN BREDDEGRAD LENGDEGRAD HØYDE (m)
Fokstugu
62,1133N
9,2862E
Juvvasshoe
61,6777N
8,3727E
Sognefjellhytta
61,5647N
7,9979E
Kvitfjell
61,4648N
10,1277E
Venabu
61,6513N
10,1087E
Mosstrand II
59,8397N
8,1792E
Midtlaeger
59,8338N
6,9915E

973 m
1894 m
1413 m
1030 m
930 m
977 m
1079 m

Stasjoner med minst 80 prosent dekning av vindobservasjoner i perioden september 1957 til og
med 2012 er valgt for å vise og vurdere kvaliteten av vindhastighetene fra NORA10. Figur
A2.20 viser stasjonene på kartet. Månedsmiddel og månedsmaksimum av vindstyrke for
observasjonene, NORA10 og ERA40/ECMWF midlet over stasjonspunktene er vist i Figur
A2.22. Når det gjelder middelverdiene for vindstyrke, har NORA10 svært god
overensstemmelse med observasjonene, bortsett fra ekstremverdiene, som er omtrent 20
prosent høyere i observasjonene. Tidsseriene for ECMWF-dataene viser en stor forbedring etter
overgangen fra reanalyser til operasjonelle analyser i 2002. De operasjonelle ECMWF
analysene utvikles kontinuerlig, og har i dag en horisontal oppløsning på 16 km. Dette gjør at
det ikke lenger er stor forskjell mellom kvaliteten av NORA10- og ECMWF-analysene.
Figur A2.23 viser måneds-middel-feilen og det midlere kvadratiske avvik fra middelverdien
(root mean square) i NORA10 og ERA40/ECMWF dataene. Statistikken er beregnet på
grunnlag av alle norske vindstasjoner, vist i Figur A2.21. NORA10 viser en stabil kvalitet
gjennom hele perioden. Siden de stabile lange tidsseriene for observasjoner av vind ikke finnes
i fjellet, har vi gjort en kortere valideringsanalyse (2005-2010) for fjellstasjoner i de to
høydenivåene 600-900 m og over 900 m. Vindfeltene fra NORA10 stemmer godt overens med
observasjonene i høyder 600-900 m, mens NORA10-vindfeltene er blitt kalibrert med en faktor
1,6 over 1000 m før feltene er blitt brukt videre i prosjektet.

Figur A2.20: Kart som viser stasjoner som oppfyller kravet om 80 prosent observasjonsdekning av vind i perioden 1957-2012.

Figur A2.21: Kart over alle stasjonene som gir vindobservasjoner.

Figur A2.22: Tidsserier av månedsmidler (venstre søyle) og måneds-maks-verdier (høyre søyle)
av NORA10, ERA40/IFS-ECMWF og observasjoner midlet over alle stasjonspunkter vist i
Figur A2.20.
Tabell A2.2: Tabellen viser prosentvis endring i observert vindstyrke de siste 30 årene
sammenliknet med de første 30 årene i gjennomsnitt for stasjonene som er vist i Figur A2.20.
Prosentvis lineær trend for perioden
1981-2010 sammenliknet med 1961-1990
Middel
Maksimum

Vinter

Vår

Sommer

Høst

+2,5 %
-0,6 %

+2,0 %
-0,9 %

+0,4 %
+0,8 %

-0,3 %
-0,3 %

Figur A2.23: Tidsserier av månedsmiddelfeilen og det midlere kvadratiske avvik fra
middelverdien av NORA10 og ERA40/IFS-ECMWF midlet over alle stasjonene i Figur A2.21.

Figur A2.24: NORA10-vindkart som viser forskjellen mellom maksimum vindstyrke for
perioden 1971-2000 og 1961-1990, forskjellen mellom prosentvis forekomst av vindhastigheter
over 6 m/s og prosentvis forekomst av vindhastigheter over 13,9 m/s.
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Tabell B3.1: Antall meter av veinettet (europavei, riksvei, fylkesvei) per kartblad som er utsatt
for snøskred og/eller steinsprang i forhold til total antall meter veinett (europavei, riksvei,
fylkesvei) per kartblad.
Kartnavn

Kartblad

Utsatt lengde i meter

Alta

1834-1

103673

23060

22,2

Andenes

1233-1

27787

4690

16,9

Andørja

1332-1

69555

17011

24,5

Arnøya

1635-2

73655

38503

52,3

Arstaddalen

2028-4

20089

13416

66,8

Astafjorden

1332-2

111408

33710

30,3

Aurland

1416-4

52936

36169

68,3

Austvågøya

1131-1

86250

18496

21,4

Balestrand

1317-3

88704

52629

59,3

Balsfjord

1533-1

128279

38878

30,3

Bardu

1432-1

75767

748

1

Beiardalen

2028-1

37034

3708

10

Bodø

2029-4

58489

7025

12

Brattvåg

1220-3

204973

28654

14

Breim

1318-3

119530

67972

56,9

Bremanger

1118-4

54755

9878

18

Brigsdalsbreen

1318-2

28187

20271

71,9

Bygstad

1217-4

149318

48080

32,2

Dale

1117-1

140143

46749

33,4

Dombås

1419-2

80128

4357

5,4

Dverberg

1233-2

72938

4047

5,5

Eggum

1031-1

19294

3728

19,3

Eide

1320-4

218126

21710

10

Eidfjord

1415-4

31561

18822

59,6

Eikefjord

1118-2

142201

51828

36,4

Elsfjord

1927-3

68092

3294

4,8

Eresfjord

1320-2

122734

40104

32,7

Etne

1214-2

120082

30335

25,3

Evenes

1331-4

137267

17681

12,9

Evje

1512-3

152568

20083

13,2

Fauske

2129-4

111295

14709

13,2

Fimlandsgrend

1218-2

47916

17185

35,9

Finnsnes

1433-3

155248

17176

11,1

Foldereid

1724-1

82446

9391

11,4

Frafjord

1312-4

58465

42138

72,1

Fustvatnet

1926-4

97734

8172

8,4

Geiranger

1219-2

79652

63305

79,5

Gildeskål

1929-2

45261

8084

17,9

Gimsøya

1131-4

91866

19712

21,5

Totallengde vei i meter
(uten tunneler)

i prosent

Kartnavn

Kartblad

Utsatt lengde i meter

Gjerdalen

2130-2

51994

15479

29,8

Glomfjord

1928-1

58378

24269

41,6

Gratangen

1432-3

110277

15175

13,8

Gryllefjord

1333-1

87536

48599

55,5

Gudvangen

1316-1

26298

14307

54,4

Gullesfjorden

1232-2

112064

47203

42,1

Halsa

1421-3

185188

30831

16,6

Hamarøya

1231-3

36979

692

1,9

Hammerfest

1936-3

64244

10626

16,5

Harstad

1332-4

107205

14364

13,4

Haukedalen

1317-4

68762

32917

47,9

Hekkingen

1434-3

20711

9852

47,6

Helgøya

1535-2

47189

13735

29,1

Helldalisen

2130-3

24981

10255

41,1

Helligskogen

1633-2

18657

41

0,2

Hjørundfjord

1219-3

109450

70850

64,7

Holsen

1217-1

112141

22525

20,1

Honningsvåg

2136-4

11574

3961

34,2

Hopseidet

2236-1

62164

17100

27,5

Hornindal

1318-4

137921

46339

33,6

Hustad

1220-1

164452

6818

4,1

Høyanger

1217-2

37000

25566

69,1

Innhavet

2130-1

49738

7754

15,6

Jondal

1315-4

89680

47417

52,9

Jostedalen

1418-3

33173

25069

75,6

Junkerdal

2128-4

73714

9561

13

Karlsøya

1635-3

27432

6351

23,2

Kirkesdalen

1532-4

21997

937

4,3

Kjerringøy

2030-2

55172

4642

8,4

Kjøllefjord

2236-4

31651

9514

30,1

Kjøpsvik

1331-3

34249

20916

61,1

Kolvereid

1724-4

179291

15636

8,7

Korgen

1927-2

86091

14448

16,8

Kvinnherad

1214-1

90913

40747

44,8

Kvæfjord

1232-1

66996

11020

16,4

Kvænangen

1734-1

88370

18091

20,5

Kvænangsbotnen

1734-2

12526

2828

22,6

Kåfjord

1634-2

60654

25736

42,4

Lakselv

2035-3

54087

4062

7,5

Langenes

1233-3

26060

5075

19,5

Leikanger

1317-2

87423

37633

43

Leknes

1031-2

150743

46989

31,2

Lenvik

1433-1

148719

13598

9,1

Lodalskåpa

1418-4

43183

36979

85,6

Lofotodden

1830-1

17868

8080

45,2

Lurøy

1827-1

69660

22804

32,7

Lustrafjorden

1417-1

60345

35840

59,4

Totallengde vei i meter
(uten tunneler)

i prosent

Kartnavn

Kartblad

Utsatt lengde i meter

Lyngen

1634-3

67943

7346

10,8

Lyngstuva

1634-4

53029

8589

16,2

Lærdalsøyri

1417-2

69945

53169

76

Lødingen

1231-1

75217

13716

18,2

Magerøysundet

2036-1

34676

7832

22,6

Malangseidet

1533-4

141324

11059

7,8

Manndalen

1633-1

27109

8267

30,5

Mefjordbotn

1433-4

115193

20676

17,9

Melfjorden

1928-3

73640

21514

29,2

Meløy

1928-4

82252

25720

31,3

Misvær

2029-2

85701

7236

8,4

Mo i Rana

1927-1

99185

21144

21,3

Mosjøen

1826-1

69385

15748

22,7

Moskenesøy

1031-3

27057

7868

29,1

Myre

1232-4

155868

19207

12,3

Myrkdalen

1316-4

50152

12511

24,9

Mørkrisdalen

1418-2

10796

6126

56,7

Målselv

1433-2

162956

4742

2,9

Måløy

1118-1

137649

87223

63,4

Narvik

1431-4

53365

17293

32,4

Naustdal

1218-3

93295

30649

32,9

Nesna

1827-2

135896

11837

8,7

Nordfjordeid

1218-1

132402

46602

35,2

Nordfold

2130-4

50722

16606

32,7

Nordkapp

2037-2

46286

2307

5

Nordreisa

1734-4

74141

15045

20,3

Norheimsund

1215-1

83727

20707

24,7

Nykvåg

1132-1

49449

13585

27,5

Odda

1315-3

58038

34329

59,1

Oppdal

1520-3

102323

24105

23,6

Orkanger

1521-1

224773

21968

9,8

Raftsundet

1231-4

70887

12254

17,3

Rebbenesøya

1535-3

29945

3789

12,7

Reinøya

1534-1

120219

26339

21,9

Reisadalen

1734-3

41120

2885

7

Repvåg

2036-2

39738

12661

31,9

Ringvassøya

1534-4

79214

24522

31

Risnesøyna

1117-2

143303

58239

40,6

Rognan

2129-3

77237

29114

37,7

Romfo

1420-2

58490

42320

72,4

Romsdalen

1319-1

47482

34795

73,3

Rotsundet

1634-1

65997

19756

29,9

Røldal

1314-1

59358

35583

59,9

Røssvatnet

1926-1

81419

4365

5,4

Salangen

1432-4

121780

35871

29,5

Saltstraumen

2029-3

90620

13032

14,4

Sauda

1314-3

89838

43295

48,2

Totallengde vei i meter
(uten tunneler)

i prosent

Kartnavn

Kartblad

Utsatt lengde i meter

Signaldalen

1633-3

17302

6625

38,3

Silda

1735-1

15336

5279

34,4

Sjona

1927-4

52844

3770

7,1

Skarsvåg

2137-3

15251

5206

34,1

Skjoldastraumen

1213-4

190139

7623

4

Skjomen

1331-1

83395

8221

9,9

Snillfjord

1521-4

110821

34112

30,8

Snøhetta

1519-4

31730

21361

67,3

Sogndal

1417-3

82557

22530

27,3

Solvorn

1417-4

105695

65935

62,4

Sortland

1232-3

126175

20904

16,6

Stamsund

1131-3

58099

13450

23,2

Stangvik

1420-4

152184

30326

19,9

Steigen

2030-1

107038

9734

9,1

Stokmarknes

1132-2

157266

20145

12,8

Stonglandet

1333-2

59855

15404

25,7

Storfjord

1633-4

89895

31301

34,8

Storforshei

2027-4

112793

18355

16,3

Stranda

1219-1

116830

37823

32,4

Stryn

1318-1

91745

67707

73,8

Sulitjelma

2129-2

27765

7426

26,7

Sunndalsøra

1420-3

50013

29509

59

Svolvær

1131-2

13174

2406

18,3

Sykkylven

1219-4

195980

78917

40,3

Sørvær

1736-2

20936

4974

23,8

Sørøya

1836-3

14354

1819

12,7

Tafjord

1319-3

49054

22229

45,3

Takvatnet

1533-3

113352

692

0,6

Talvik

1835-2

66085

31997

48,4

Tamokdalen

1533-2

116798

29257

25

Tingvoll

1320-1

194251

34686

17,9

Tjeldsundet

1332-3

167181

15561

9,3

Tromsø

1534-3

150506

16174

10,7

Tussøya

1434-2

82636

26562

32,1

Ullensvang

1315-1

88693

66683

75,2

Ullsfjord

1534-2

85543

24632

28,8

Ulsvåg

1231-2

94887

10097

10,6

Ulvik

1316-2

89634

32286

36

Valldal

1319-4

74346

55383

74,5

Valnesfjord

2029-1

61422

4301

7

Vanylven

1119-3

216152

84114

38,9

Varaldsøyna

1215-2

95500

41238

43,2

Velfjord

1825-4

115477

13321

11,5

Vengsøya

1434-1

16713

7354

44

Vestnes

1220-2

168099

35251

21

Vevelstad

1826-3

49282

3093

6,3

Vinje

1514-3

120118

21006

17,5

Totallengde vei i meter
(uten tunneler)

i prosent

Kartnavn

Kartblad

Utsatt lengde i meter

Vinjeøra

1421-2

70026

8783

12,5

Volda

1119-2

190481

96033

50,4

Voss

1316-3

125091

23146

18,5

Øksfjord

1835-3

71019

43994

61,9

Øksfjordjøkelen

1735-2

35778

10948

30,6

Ølen

1214-3

145139

20416

14,1

Øvre Sirdal

1312-1

63913

25366

39,7

Ålesund

1119-1

143884

43168

30

Ålfoten

1218-4

83517

46645

55,9

Åmotsdal

1514-2

87171

5574

6,4

Åndalsnes

1320-3

154642

42794

27,7

Totallengde vei i meter
(uten tunneler)

i prosent

Tabell B3.2: Katalog over sikringstiltak (på engelsk)
Preliminary list over mitigation measures against natural hazards in Norway / Foreløpig liste over sikringsløsninger mot naturskade i
Norge
Explanation / forklaring:
e = in English: Numbers after the letter "e" or "n" refer to the number in the reference list
n = in Norwegian. Tall som etterfølger bokstavene "e" eller "n" i tabellen nedenfor refererer til det respektive nummeret i
referanselisten som følger etter tabellen.
Process/
Prosess

e: Avalanche
n: Snøskred

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type

e: Above starting
zone. It depends on
type of structure how
far away from the
“edge” it is located.
n: Ovenfor
utløsningsområde.
Det avhenger av type
tiltak hvor langt fra
utløsningsområdet
tiltaket er plassert.

e: Snow drift regulation

e: Snow fence

n: Drivsnøtiltak

n: Snøsamleskjerm

Comments/

Picture/

Forklaring

Bilde

Typical type for the
Norwegian Road Authority.
NGI type varies a bit,
basically the type of
foundation.
The efficiency of this type is
related to height and length,
thus only small/low once are
suitable for small areas.
e3: A fence built in the fetch
region of a wind blown area
to reduce snow drifting or to
induce snow accumulation.
Photo/Bilde: Árni Jónsson

Process/
Prosess

e: Avalanche
n: Snøskred

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type

e: Above starting
zone. It depends on
type of structure how
far away from the
“edge” it is located.

e: Snow drift regulation

e: Wind baffles

n: Drivsnøtiltak

n: Vindskjermer
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Picture/
Bilde

n: Ovenfor
utløsningsområde.
Det avhenger av type
tiltak hvor langt fra
utløsningsområdet
tiltaket er plassert.

Photo/Bilde: Krister Kristensen
e: Avalanche

e: Starting zone

e: Supporting structures

e: Snow bridge

e: Horizontal crossbeams

n: Snøskred

n: Utløsningsområde

n: Støtteforbygninger

n: Stiv støtteforbygning,
stålbro

n: Horisontale bjelker

English alternatives:
Stabilizing
constructions
e3: passive devices placed
in the avalanche starting
zone in order to prevent
avalanche initiation.
Commonly wire nets and
rigid barriers are used.
Norsk alternativ:
stabiliserende tiltak

e3: A starting zone
supporting structure similar
in function to a net. Its aim is
to promote stability in the
starting zone, by supporting
the snow and preventing
major avalanche release.

Photo/Bilde: Karstein Lied

Process/
Prosess

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type
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e: Avalanche

e: Starting zone

e: Supporting structures

e: Snow rakes

e: Vertical crossbeams

n: Snøskred

n: Utløsningsområde

n: Støtteforbygninger

n: Stiv støtteforbygning

n: Vertikale bjelker

Bilde

Photo/Bilde: Peter Gauer
e: Avalanche

e: Starting zone

e: Supporting structures

e: Snow nets

n: Snøskred

n: Utløsningsområde

n: Støtteforbygninger

n: Forbygning av nett

e3: A supporting
structure placed in
the starting zone to
reduce the probability
of avalanche release.
It provides support to
the snow cover as
well as reducing
fracture propagation
and avalanche size.
It should be as high
as the estimated
maximum snow
depth.

Photo/Bilde: NGI

Process/
Prosess

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type

e: Avalanche

e: Starting zone

e: Supporting structures

e: Umbrella structure

n: Snøskred

n: Utløsningsområde

n: Støtteforbygninger

n: Paraply-forbygning
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Picture/
Bilde

Photo/Bilde: Árni Jónsson
e: Avalanche

e: Starting zone

e: Supporting structures

e: Snow terrace

n: Snøskred

n: Utløsningsområde

n: Støtteforbygninger

n: Sikringsterrasser

e3: A starting zone
structure largely
superseded by snow
nets and barriers. It
consists of a
horizontal terrace cut
into the slope. These
structures are only
effective at
preventing glide
release, or on slopes
where snow depths
are less than 1,5 m.

Photo/Bilde: Frode Sandersen

Process/
Prosess

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type

e: Avalanche

e: Starting zone

e: Supporting structures

e: Afforestation

n: Snøskred

n: Utløsningsområde

n: Støtteforbygninger

n: Beplantning
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Bilde

Only useful below existing
treeline.

Photo: Andre Schild (Permission GFDL and CC-BY)
e: Avalanche,
rockfall
n: Snøskred,
steinsprang

e: Runout zone
n: Utløpsområde

e1: Breaking and
deflecting constr.
e3: avalanche wall
n: Sikringsmur, skredsikringsmur

e: Catching dam
n: Fangvoll
English alternatives:
Retarding dam/wall

e3: A passive
structure used to
block the motion of
the avalanche and
protect the terrain
immediately beyond
it.

n3: Sikringsvoll,
skredsikringsvoll,
løsmassevoll

Photo/Bilde: IMO

Process/
Prosess

e: Avalanche,
slushflow, debris
flow, rockfall

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type

e: Track

e: Avalanche deflector

n: Skredløp

n: Ledevoll

n: Snøskred,
sørpeskred,
flomskred,
steinsprang

English alternatives:
Deflecting wall or
dam

Document
No.: 20090818-02Comments/
TN

Date: 2012-11-27
Forklaring
Revision: 1
Page: 35

Picture/
Bilde

e3: A passive structure used
to deflect the course of an
avalanche away from the
area of concern.

Photo/Bilde: Ljosmyndastofa Siglufjardar
e: Avalanche

e: Runout zone

e1: deflecting constr.

e: Splitter

n: Snøskred

n: Utløpsområde

e3: avalanche splitter

n: Plogvoll

n: Skredkile

English alternatives:
Plough

e3: A passive device
placed in the runout
zone, in front of a
specific structure in
order to direct the
avalanche around it.

Photo/Bilde: Peter Gauer

Process/
Prosess

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type

e: Avalanche

e: Runout zone

e1: Breaking constr.

e: Avalanche mound

n: Snøskred

n: Utløpsområde

e3: avalanche mound

n: Bremsekjegle

n: Bremsekjegle
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n: Snøskred,
sørpeskred,
flomskred,
steinsprang

e: Track

e: Gallery or shed

n: Skredløp

n: Galleri
n: Skredoverbygg

Bilde

Typical form and formation of
mounds until the year 2000.
After 2000, the form, as seen
on picture of a catching dam
here above, has been more
common.
e3: Passive device used to
retard avalanche velocity in
the runout zone. Commonly,
a conical pile of earth used in
conjunction with several
others set in a chessboard
fashion.

e: Avalanche,
slushflow, debris
flow, rockfall

Picture/

TN

Photo/Bilde: NGI

e3: A roof-like structure used
to protect an object (typically
a road or a railway) by
forcing the avalanche to flow
over it.

Photo/Bilde: NGI

Process/
Prosess

e: Avalanche,
rockfall
n: Snøskred,
steinsprang

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type

e: Track, runout zone
n: Skredløp,
utløpsområde

e: Rockfall

e: Track, runout zone

n: Steinsprang

n: Skredløp,
utløpsområde

e: Rockfall nets or rock
fall barriers
n: Steinspranggjerder

e: Rockfall nets or
rockfall barriers
n: Steinspranggjerder
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e: In the last few years rock
fall nets have been tested
and used for snow
avalanches in the run-out
zone to stop (small)
avalanches. We are still not
certain if these nets can be
used for protection of built
environment (S3).

Bilde

e: The nets are similar as those on the photo of rock
fall nets, see photo below.

e: In some documents also
named rock avalanche, but it
is probably meant for large
amount of rocks instead of
single rock blocks.

Photo/Bilde: NGI

Process/
Prosess

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type

e: Rockfall

e: Starting zone

e: Rock/slope stability

n: Steinsprang

n: Utløsningsområde

n: Fjell/skråningsstabilitet
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Picture/
Bilde

e: Rock/slope
stabilization
n: Steinsprangsnett

Photo/Bilde: Árni Jónsson
e: Avalanche,
slushflow, debris
flow, rockfall

e: Track
n: Skredløp

n: Snøskred,
sørpeskred,
flomskred,
steinsprang
e: Avalanche,
slushflow, debris
flow, rockfall
n: Snøskred,
sørpeskred,
flomskred,
steinsprang

e: Track
n: Skredløp

e: Provisional defense
structures
n: Midlertidige
skredsikringstiltak

e: Passive control,
passive measures
n: Passiv skredkontroll

e3: Avalanche control
without human intervention
which includes defense
structures within the track or
runout regions (dams, wall,
sheds etc.), or structures to
inhibit initiation within the
starting zone (fences,
supporting structures,
reforestation etc.).

Process/
Prosess

e: Avalanche,
rockfall
n: Snøskred,
steinsprang

Location of
measures/

Counter measure
(function)/

Terminology
for type/

Bruksområde

Forbygning
(funksjon)

Terminologi for
type

e: Runout zone

e: Sheet piles

n: Utløpsområde

n: Spuntvegger
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Bilde

e: Sheet piles are basically
used for protecting roads
against small and frequent
avalanches. They can also
be used for rock fall
protection, see boulders on
photo.

Photo/Bilde: Árni Jónsson
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