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For å forbedre vår forståelse av hvordan grunnvannsendringer i en skråning påvirker
skråningens stabilitet, har vi brukt en grunnvannsmodell (FEFLOW) for å utføre
simuleringer som kunne belyse forholdene i 5 lokaliteter. Bratte skråninger magasinerer
mindre grunnvann. Skråningsvinkelen er viktig ved ekstrem vanntilførsel, men under
normal vanntilførsel får vi omtrent den samme responsen uavhengig av skråningsvinkel.
I simuleringene har vi definert et høyporøsitets topplag i skråningene. Dette laget påvirker
ikke resultatene vesentlig. Det er egenskapene til hovedlaget som dominerer resultatene og
dermed er det dette laget som er viktig å kartlegge. Likningene som anvendes for å
simulere umettede forhold i skråningen, vil påvirke resultatene mye.
Simuleringene viser at overvåkingsstasjoner bør plasseres midt i skråningen for bedre å
fange opp endringer knyttet til stor vanntilførsel. Skråninger bestående av løsmasser med
store mektigheter vil ha en forsinket respons på vanntilførselen. Overvåkingsstasjoner
plassert nederst i skråningen kan fange dette opp, men i de fleste tilfellene vil dette ikke
være av interesse for typiske norske skråninger.
Simuleringsresultatene er kun avhengige av vanntilførselen bestemt av nedbørprognosene
og tar ikke hensyn til lokale feltegenskaper. I modellen observerer vi at stor vanntilførsel
har betydelig større effekt på grunnvannsnivået i skråningen om vannmetningsgraden midt
i skråningen og målt 40 cm under bakken er 30% eller høyere i forkant av vanntilførselen
og meget liten effekt om den er lavere enn 20%.
FEFLOW kan ikke brukes som en del av et operativt skredvarslingssystem uten stor
innsats for å redusere beregningstiden. Bruk av geotekniske metoder med estimering av
sikkerhetsfaktor for å vurdere skredfare, viser at poretrykk målt ved bunnen av løsmassene
midt i skråningen gir den beste responsen og kan hjelpe oss med å definere terskelverdier.
Alternativet er å bruke vannmetningsgraden som er målt midt i skråningen i en dybde
mellom 40 og 50 cm.
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Forord
Økt forståelse av de prosessene som utløser skred, vil gi bedre mulighet for å identifisere
kritiske faktorer og dermed forbedre skredvarslingen. I prosjektet beskrevet i denne
rapporten, er det brukt grunnvannsmodeller for å analysere kritiske grunnvannsforhold
som kan utløse skred i løsmasseskråninger. Man er spesielt interessert i å belyse
situasjoner hvor moderate nedbørshendelser utløser løsmasseskred når skråningene er
vannmettet på forhånd. Simuleringer over en 30-års periode for 5 lokaliteter gir en god
oversikt for hele landet.

Oslo, november 2013

Morten Johnsrud
avdelingsdirektør

Hege Hisdal
seksjonssjef
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Sammendrag
For å forbedre vår forståelse av hvordan grunnvannsendringer i en skråning påvirker
skråningens stabilitet, har vi brukt en grunnvannsmodell (FEFLOW) for å utføre
simuleringer som kunne belyse forholdene i 5 lokaliteter. Bratte skråninger magasinerer
mindre grunnvann. Skråningsvinkelen er viktig ved ekstrem vanntilførsel, men under
normal vanntilførsel får vi omtrent den samme responsen uavhengig av skråningsvinkel.
I simuleringene har vi definert et høyporøsitets topplag i skråningene. Dette laget påvirker
ikke resultatene vesentlig. Det er egenskapene til hovedlaget som dominerer resultatene
og dermed er det dette laget som er viktig å kartlegge. Likningene som anvendes for å
simulere umettede forhold i skråningen, vil påvirke resultatene mye..
Simuleringene viser at overvåkingsstasjoner bør plasseres midt i skråningen for bedre å
fange opp endringer knyttet til stor vanntilførsel. Skråninger bestående av løsmasser med
store mektigheter vil ha en forsinket respons på vanntilførselen. Overvåkingsstasjoner
plassert nederst i skråningen kan fange dette opp, men i de fleste tilfellene vil dette ikke
være av interesse for typiske norske skråninger.
Simuleringsresultatene er kun avhengige av vanntilførselen bestemt av nedbørprognosene
og tar ikke hensyn til lokale feltegenskaper. I modellen observerer vi at stor vanntilførsel
har betydelig større effekt på grunnvannsnivået i skråningen om vannmetningsgraden
midt i skråningen og målt 40 cm under bakken er 30% eller høyere i forkant av
vanntilførselen og meget liten effekt om den er lavere enn 20%.
FEFLOW kan ikke brukes som en del av et operativt skredvarslingssystem uten stor
innsats for å redusere beregningstiden. Bruk av geotekniske metoder med estimering av
sikkerhetsfaktor for å vurdere skredfare, viser at poretrykk målt ved bunnen av
løsmassene midt i skråningen gir den beste responsen og kan hjelpe oss med å definere
terskelverdier. Alternativet er å bruke vannmetningsgraden som er målt midt i skråningen
i en dybde mellom 40 og 50 cm.
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1 Introduksjon
NVEs erfaringer etter flere tiår med en flomvarslingstjenest, viser at et solid faglig
fundament er avgjørende for kvaliteten på varslene. Det faglig fundament for et
skredvarslingssystem består av en god forståelse for prosessene som leder til utløsning av
skredhendelser, observasjoner som beskriver disse prosessene. Mens kartleggingen av
skredfare og innsamlingen av data pågår må vi forbedre vår prosessforståelse slik at vi
kan få mest ut av de eksisterende dataene.
Varsling på lokal skala er mulig dersom man har de økonomiske ressursene som kreves
for detaljert overvåking. Jordmekanikk gir oss beregningsmetoder for å estimere
stabiliteten i en skråning bestående av løsmasser. Likningene som beskriver stabiliteten
forteller oss at det kan defineres et kritisk poretrykk som fører til skred hvis det
overskrides. Man kan definere denne terskelverdien for poretrykket for en bestemt
skråning hvis skråningen er tilstrekkelig kartlagt og undersøkt. En slik beregnet
terskelverdi kan brukes for en liten dal hvor alle skråninger består av samme type
løsmasser med omtrent samme helning og geometri sammen men lokal overvåking av
poretykket i skråningene.
Varsling på regional skala derimot må kunne håndtere forskjellige typer skred med
forskjellige terskelverdier og ofte i områder uten observasjoner.
I denne rapporten definerer vi fire idealiserte løsmasseskråninger og deretter utsetter vi
dem for typiske nedbørforhold fra 5 forskjellige lokaliteter. Dette er implementert i
grunnvannsmodellen FEFLOW, og flere simuleringer over en 30-årsperiode er utført.
Resultatene fra simuleringene er analysert for å belyse grunnvannforholdene i
skråningene. Målet er å se nærmere på hvordan forskjellige meteorologiske,
hydrogeologiske og topografiske egenskaper påvirker grunnvannsforholdene. Vi
fokuserer på grunnvannsforhold som gjør skråninger ustabile og kan føre til skred. Vi
presenterer flere slike ”kritiske” grunnvannsforhold for hver lokalitet, og prøver å
sammenligne simuleringsresultatene med aktuelle skred fra hvert område.
I kapittel 2 presenteres de idealiserte skråningene benyttet i dette arbeidet, og hvordan de
ble implementert i FEFLOW. En del numeriske problemstillinger knyttet til
modelloppbygningsarbeidet er også inkludert i dette kapittelet
Kapittel 3 innholder sensitivitetsanalyser for modellen som viser hvordan de forskjellige
hydrogeologiske parametrene påvirker simuleringsresultatene.
I Kapittel 4 gir vi informasjon om de fem lokalitetene som ble valgt ut for analysen. Vi
fokuserer på egenskapene til nedbør og snøsmelting som er brukt i simuleringene fra
hvert område og vurderer hvor representativ er de for regionen. I tillegg velges
løsmasseskred i hver lokalitet som egner seg til sammenligning med
simuleringsresultatene.
Kapittel 5 er dedikert til simuleringsresultater. For hver lokalitet viser vi simulert
grunnvannstand og metningsgrad, og deretter fokuserer vi på kritiske grunnvannsforhold i
perioden 1980 til 2011. Årsakene som førte til en kritisk tilstand er diskutert.
Simuleringene er til slutt sammenlignet med aktuelle skred fra hvert område.
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I kapittel 6 illustreres bruken av enkle geotekniske verktøy sammen med
simuleringsresultatene for å få et bedre estimat av skråningens stabilitet.
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2 Oppbygging av
grunnvannsmodellen
Det var ønskelig å simulere skråninger som har en typisk norsk struktur. Etter
undersøkelser i litteratur og diskusjoner med flere fageksperter har vi konkludert at en
typisk Norsk skråning burde ha følgende egenskaper:





Løsmassene på skråningen burde ikke ha en stor mektighet.
Nederst på skråningen mektigheten burde ikke være mer enn 5 m.
Overst på skråningen burde løsmassene tynne ut til bart fjell.
En overgangsone mellom skråningen og dalbunnen burde også inkluderes.

Dette førte til en skråning som i idealisert format vises i Figur 2.1. Overgangssonen fikk
en 20° skråningsvinkel mens hovedskråningen skal simuleres for α = 30°, 35°, 40° og
45°. Dimensjonene er som vist i Figur 2.1. Hovedskråningens geometri er litt spesiell.
Den må tilfredsstille følgende krav.




100m horisontal lengde for skråningen.
En vertikal mektighet på 5 meter nederst på skråningen.
En mektighet på 1 meter øverst på skråningen som er målt normalt til skråningen

Disse kravene har som konsekvens at geometrien av løsmassene i skråningen endrer seg
avhengig av hvilken skråningsvinkel man benytter. Dette påvirker ikke kun bunnen av
hovedskråningen men også bunnen av overgangssonen og dalbunnen fordi punkt A i
Figur 2.1 får en annen plassering.

Figur 2.1. Geometrisk utforming av de simulerte skråningene.

Løsmassene i skråningen må også tilordnes en typisk norsk sammensetning. Fra
observasjoner i feltet har vi valgt en typisk moreneavsetning men tatt også hensyn til
egenskaper i skredmaterialet. Vi har delt løsmassene i to lag. Et høyporøsitetslag på
overflaten med en mektighet på 50 cm (vertikalt) som vil ha en mettet hydraulisk
ledningsevne K = 1,6 · 10-4 m/s og maksimum porøsitet pMax = 0,5. Lag 2 omfater resten
av løsmassene med en ledningsevne K = 6·10-5 m/s og maksimum porøsitet pMax = 0,35.
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2.1 Oppbygging av modellen i FEFLOW
Det finnes mange forskjellige måter å utføre slike simuleringer på i FEFLOW og de fleste
av dem ble tatt i bruk i forskjellige faser av prosjektet. I de fleste simuleringene er
skråningene implementert i 3D med umettet forhold, men i noen tilfelle har vi også brukt
2D vertikale profiler. Simuleringsområdet var basert på geometrien i Figur 2.1 men i
tillegg ble en Y dimensjon implementert for å få en 3D formulering.
For å begynne med lagde vi en modell med fast bredde på 10m (Figur 2.3A ). Vi
implementerte randbetingelser i dalen for en elv som ble antatt å ha en konstant
vannstand på ca. 10 m året rundt (vises i figur 2.1) mens grunnvannsdannelsen ble styrt
av 10 år med nedbørsdata fra Bergen.
Simuleringene var meget tidkrevende. Det var forventet pga. den lange
simuleringsperioden (10 år) men det som var mindre forventet var alle de nummeriske
problemer som oppstod i disse simuleringene. For det første observerte vi at kvadratiske
elementer ga bedre resultater enn trekant elementer. Deretter at mange problemer kunne
løses ved å øke antall elementer som ble brukt til å danne modellens nummerisk grid.
Etter litt eksperimentering satset vi på kvadratiske elementer med dimensjoner 2m x 2m.
Vertikal oppdeling i nummeriske lag var også nødvendig. For å få inn en detaljert profil
av vanninnholdet måtte vi etter hvert dele opp de 2 sedimentlagene i flere nummeriske
lag. Lag 1 ble delt opp i 2 nummeriske lag med en mektighet på 0,25 m hver (totalt 0,5
m) mens Lag 2 ble delt i 8 numeriske lag. Uten disse endringene var det umulig å få
modellen til å fungere riktig. Erfaringene vi fikk fra ”Bergen” modellen ble brukt til å
forbedre implementeringen i FEFLOW for seinere simuleringer.

Figur 2.2. Nummerisk grid for simuleringene. De to vinduer viser forstørret seksjoner av gridet fra dalen
og skråningen tilsvarende.

For å redusere noen nummeriske problemer ytterligere, ble de nødvendig å øke
oppdelingen av Lag 1 til 4 nummeriske lag med en mektighet på 0,125 m hver mens Lag
2 ble delt opp i 10 numeriske lag som vises i figur 2.2. Resultatene stabiliserte seg
betraktelig etter dette men modellen ble også mye tregere. For å forbedre modellens
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yteevne reduserte vi antall elementer i modellen ved å redusere Y dimensjonen til kun 2m
(Figur 2.3B)
Andre nummeriske problemer ble løst ved å bruke spesielle opsjoner i FEFLOW. Det er
viktig å kontrollere FEFLOWs løsningsalgoritme. FEFLOW har flere algoritmer som
automatiserer tidssteget som brukes i simuleringene. Disse algoritmene sammen med
algoritmene som kontrollerer feilmarginene i simuleringene kan skape en rekke
problemer som i mange tilfelle fører til at simuleringene kan ikke utføres i det hele tatt
mens i andre tilfeller introduserer de store feil i resultatene som er selvfølgelig et meget
alvorlig problem. Disse problemene ble delvis løst ved å bruke en feilmargin på 10-5
(Euclidian L2 integral norm), å bruke ”consistent mass” formulering av likningssystemet
og å aktivere FEFLOWs tilleggskontroll for metningsgrad og hydraulisk potensialenergi
med kapillære effekter. Disse opsjonene reduserte betraktelig de nummeriske problemene
men prisen som måtte betales for denne stabiliteten var at simuleringene tok enda lengre
tid til å utføres.
Vi kunne ikke redusere antall noder/elementer ytterligere så vi bestemte oss til å redusere
total simuleringstiden ved å simulere flere skråninger samtidig. I stedet for å bygge en
modell for hver skråning bygde vi en modell med 4 skråninger med 30°, 35°, 40° og 45°
tilsvarende. De numeriske gridene vises i Figur 2.3.
Det er kun 2 problemer til som oppstår i disse simuleringene som burde diskuteres.



Hva skjer med vannet som kommer fra lenger opp på skråningen.
Hva gjør modellen når grunnvannet stiger opp og treffer overflaten.

Vannet som kommer fra lenger opp på skråningen er avgjørende for stabiliteten i
skråningen. Problemet er at mengden av dette vannet vil variere betraktelig fra sted til
sted avhengig av lokal topografi. Hvordan lager man en ”typisk norsk” vanntilførsel for
skråningen av denne typen?
Etter litt eksperimentering valgte vi å implementere en slags grunnvannsmagasin på
toppen av skråningen. Den er 100m lang (vises i Figur 2.3) med en mektighet på 1 m og
får like mye nedbør som skråningen. Magasinet er plassert horisontalt med mulighet til å
magasinere grunnvann og stadig tømmer en del av det i skråningen.
Når grunnvannsnivået treffer overflaten skapes det ikke nødvendigvis noen nummeriske
problemer. Når man simulerer umettet forhold i FEFLOW og grunnvannspeilet når
overflaten blir forholdene simulert som en lukket grunnvannsforekomst. Som et resultat
av dette dannes det et betraktelig overtrykk i grunnvannsforekomsten. Man burde ikke få
grunnvannsdannelse fra nedbør i en slik situasjon men FEFLOW har ingen mekanisme
for å stanse dette, slik at modellen fortsetter å sette inn nedbør i modellen og overtrykket
øker ytterligere helt til resultatene avvikker mer og mer fra virkeligheten. Det finnes noen
metoder som kan brukes for å begrense slike effekter i simuleringene. Man kan prøve å
sette randbetingelser på overflaten som aktiveres kun når grunnvannstanden overstige
overflatenivå. Disse betingelsene, i praksis, fjerner vann fra forekomsten og tvinger
grunnvannspeilet til å holde seg på overflatenivå. Problemet med det er at vannbalansen
er ikke ivaretatt og modellen blir meget ustabil spesielt når ekstreme nedbørsperioder er
simulert. Pga. disse problemene er de fleste simuleringer utført uten å ta hensyn til
overtrykksproblemene.
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A

B

Figur 2.3. Numerisk grid for flere skråninger. A. 10m bredde 10 nummeriske lag (”Bergen” modell ) B.
2m bredde 14 nummeriske lag.

Disse simuleringene var meget interessante fra en faglig side. Spesielt utfordrende var å
tolke resultatene og forstår bidragene fra de forskjellige prosessene. For eksempel å tolke
en oppbygning av overtrykk i simuleringene var ikke rett frem siden den kunne skyldes
numeriske problemer, ekstrem nedbør, eller skråningens bratt geometri og ofte var det
spørsmål om hvilken faktor var den viktigste. For å belyse slike problemer og foreta
tolkninger måtte vi også foreta simuleringer av 3D mettede forhold og simuleringer av
vertikale snitt med mettede og umettet forhold. Resultater fra disse simuleringer skal ikke
diskuteres i denne rapporten men ofte tolker vi resultater basert på erfaringer vi har fått
fra disse simuleringene.
Et annet nummerisk problem som vi burde nevne før vi avlutter dette kapitelet har å gjøre
med hvordan tiden behandles i modellen. I de fleste simuleringene starter nedbørserien
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den 01.09.1980. La oss si at våre nedbørsfiler gir 50mm for den 01.09.1980.
Meteorologiske stasjoner registrerer nedbør kl 06.00(UTC) og dermed de 50mm tilsvarer
nedbør fra 31.08.1980 kl.06.00 til 01.09.1980 kl.06:00. FEFLOW leser disse data og
antar at vi fikk 50mm nedbør jevnt fordelt over en 24 timers periode fra 31.08.1980 24:00
til 01.09.1980 24:00. Dvs. at nedbør er implementert med en 18 timers forsinkelse i
modellen. I tillegg til dette behandler FEFLOW tiden på en kontinuerlig måte som betyr
at resultatene for en bestemt dag er beregnet for kl 24:00 og er ikke et gjennomsnitt over
et døgn. Disse tidsproblemene i forbindelse med lave grunnvannshastigheter i modellen
kan fort føre til situasjoner hvor modellen viser maksimum respons til en
nedbørshendelse som er 2-3 dager forsinket i forhold til de virkelige stedlige forholdene.

2.2 Observasjonspunkter
Resultatene vi skal vise avbilder total hydraulisk potensialenergi og metningsgrad ved 4
observasjonspunkter for hver skråning (Figur 2.4). FEFLOW normalt gir også resultater
for poretrykk og vanninnhold men disse er i praksis alternative parametere til de første to.
Poretrykket (p) er beregnet fra Bernoullis likning som viser at total potensialenergi (ht) er
lik potensialenergi pga. høyde (z) over bestemt datum og poretrykket (p). I likningen er g
tyngdeakselerasjon og ρ vannets tetthet.

Det siste ledd i linkningen er poretrykkets potensialenergi (hp). Dvs. at
Fra likningen ser vi at total potensialenergi og poretrykk er proporsjonale til hverandre og
dermed får vi ikke noe nytt ut av poretrykkskurver som vi ikke får fra total
potensialenergi kurver. Siden vi kommer til å snakke veldig mye om ”total
potensialenergi” i denne rapporten kommer vi kun til å referere til den som
potensialenergi.
I mange grunnvannsanalyser kan man bruke potensialenergi og grunnvannsstand som
nesten synonymer. I skråninger dessverre finnes et avvik mellom dem.
Grunnvannsstanden kommer til å være 10-20cm høyere enn potensialenergi. Fra en
praktisk side kan man si at i skråninger - under stasjonære strømningsfolhold - kommer
potensialenergi å vise grunnvannstanden som skule måles om grunnvannsrøret var ikke
satt inn loddrett men normalt til skråningens helning.
Forholdet mellom metningsgrad og vanninnhold er enda enklere siden vanninnhold er lik
metningsgrad ganget med total porøsitet.
Totalt sett har vi 8 observasjonspunkter per skråning som vist i Figur 2.4. Fra disse
kommer vi til å vise resultater kun fra de som ligger nederst på hovedskråningen A1 og
A2 og midt i skråningen B1 og B2, som er indikert med pil i figuren.
Grunnen at vi har valgt kun disse 4 punktene er at de fanger de endringene i
grunnvannstilstanden som vi er mest interessert i, nemlig de områdene på skråningen
hvor et brudd kan oppstå. Observasjonspunktene A1 og B1 har en konstant dybde på 37,5
cm og resultatene er direkte sammenlignbare. Dette gjelder også for A2 som har en dybde
på 4.55m (22,29m iht. datum) i alle skråninger. Observasjonspunktene B2 vil ha en
varierende dybde avhengig av skråningens vinkel. For en 30°, 35° 40° og 45° skråning
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har de tilsvarende en dybde på 2,82m, 2,85m, 2,89m og 2,94m. Målt fra modellens datum
har de en høyde på 49,01m, 52,66m, 56,08m og 59,24m tilsvarende. Overflaten ligger på
26,84m iht. datum ved lokalitet A og for lokalitet B ligger det på 51,84m , 55,52m ,
58,98m og 62,20m for 30°, 35° 40° og 45° skråningsvinkel tilsvarende.

Figur 2.4, Observasjonspunkter i simuleringene. I alt 8 observasjonspunkter per skråning. Resultatene
vises for punktene som er markert med pil (dvs. A1, A2, B1 og B2 for hver skråning).
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3 Sensitivitetsanalyser
Generelt sett er sensitivitetsanalyser rettet mot å synliggjøre effekten en parameterverdi
har på resultatene man får ut av en modell. Dette gjøres ved å endre verdien av en
parameter i modellen, kjøre modellen på nytt og sammenligne de nye resultater med dem
man hadde fra før. Som regel endrer man kun en parameter verdi om gangen og ofte må
man prøve forskjellige parameterverdier for å få et komplett bilde av hvordan denne
parameteren påvirker resultatene. Har man mange parametere som skal analyseres kan det
fort bli en tidkrevende prosess å få alle resultatene man trenger til analysen.
Den finnes flere måter å utføre analysen på, hver med sine ulemper og fordeler. For
eksempel kan man tilpasse modellen til et bestemt sted og nedbørssenario og kjøre
sensitivitetsanalysen direkte for denne modellen. Fordelen med en slik direkte analyse er
at man kan synliggjøre hvordan en parameter påvirker sluttresultatene for
simuleringsstedet. Ulempen er at det blir vanskelig å tolke påvirkningene siden
nedbørsdataene er dynamiske i en slik modell og de skal dominere resultatene. En annen
ulempe er at det tar langt tid å kjøre disse modellene.
I stedet har vi valgt å bygge opp en enklere modell basert på nedbørdata for en periode på
180 dager som har en enkel og lite dynamisk fordeling over simuleringsperioden og som
gjør det betydelig enklere å tolke resultatene. (Figur 3.1).

Figur 3.1. Modellen bruker denne nedbørsserie for å utføre sensitivitetsanalysene. En 30 dagers tørke
etterfulgt av 30 dager med konstant daglig nedbør. Etter hvert øker vi nedbør fra 10 mm/dag til 20
mm/dag og til slutt 30 mm/dag, for å få en varierende vannmetningseffekt i skråningen.

3.1 Sensitivitet for skråningsvinkel
Den første parameter som ble analysert var skråningsvinkel. 4 skråninger ble bygd opp i
FEFLOW med skråningsvinkler 30°, 35° 40° og 45° tilsvarende og kjørt med nedbør for
sensitivitetsanalysen (Figur 3.1). Simuleringen ble kjørt 3 ganger. Etter den første
kjøringen brukte vi resultatene fra dag 180 som initialtilstand (dag 0) for den andre
kjøringen og igjen gjorde vi det samme for den 3 kjøringen slik at initialtilstanden og slutt
resultater er like. Det er resultatene fra den tredje kjøringen som vises her.
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Figur 3.2. Resultater som viser potensialenergi fra observasjonspunkt A2. 1. Samtlige kurver har en
betydelig forsinket respons til nedbør som er avhengig av nedbørstørrelsen 2. Høyere potensialenergi
(og dermed større magasinering) finner sted i skråninger med lav vinkel i sammenligning med de
brattere skråningene.
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Figur 3.3. Resultater som viser metningsgrad fra observasjonspunkt A1. Vi merker at metningsgraden
ser ut til å være lite påvirket av skråningens helning.

Resultatene er meget interessante. For det første merker man i Figur 3.2 at det tar langt tid
før potensialenergi i punkt A2 reagerer på nedbør. Alle skråninger reagerer omtrent
samtidig og dermed har helningen lite effekt på responstiden.
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Derimot merker vi at mer vann magasineres (høyere potensialenergi) i skråninger med lav
helning enn ved brattere skråninger. Nedbørs størrelse er også viktig. Mye nedbør gir
kortere responstid.
Metningsgraden for A1 for forskjellige skråningsvinkler er vist i Figur 3.3. Resultatene
ser ut til å være lite avhengig av skråningsvinkelen. Avvik mellom de skråninger oppstår
ca. ved dag 170 i simuleringene når grunnvannsnivå nærmer seg overflaten og påvirker
metningsgraden.

3.2 Sensitivitet for hydraulisk ledningsevne og
porøsitet for lag 1
Sensitivitetsresultatene for porøsitet og hydraulisk ledningsevne for det øverste
løsmasselaget (lag 1) er ikke spesielt interessante fordi effekten er liten. Som eksempel
vises i Figur 3.4A sensitivitetsresultatene for porøsitet i lag 1.
Kurvene ser ut til å falle på hverandre men det er et liten avvik mellom dem. Avviket blir
synlig kun når man utvider tidsskala i plottet (se Figur 3.4B). Vi merker at økende
porøsitet fører til en liten forsinkelse i responstiden som er en naturlig konsekvens av at
større porøsitet vil øke vannlagerkapasiteten i markvannsonen.
Resultatene fra sensitivitetsanalysen for hydraulisk ledningsevne viser omtrent det samme
som porøsitetsresultatene. dvs. at kurvene ser ut til å falle på hverandre med et liten
avvik. Dette blir synlig først når man endrer tidsskala i plottet.
At resultatene ikke er spesielt sensitive til parameterne for lag 1 burde ikke være
overraskende. Tross alt snakker vi om et 0,5 m lag som styrer stort sett kun infiltrasjonen
av nedbør. Resultatene viser at dette laget kan påvirke grunnvannets responstid opp til et
halvt døgn. Resultatene for metningsgrad er mer sensitive til parameterne for lag 1 men
ikke på en størrelsesorden som er av betydning for våre formål. Som vi skal se videre er
det parameterne for lag 2 som har en dominerende effekt på resultatene. Men man må
ikke glemme at i situasjoner hvor grunnvannsnivået stiger opp til mindre enn 0,5m fra
overflaten kommer disse parameterne til å spille en viktig rolle i hvordan skråningen
dreneres.
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Figur 3.4. Sensitivitet for porøsitet av lag 1. Endringer av porøsiteten for lag 1 vil ha en relativt liten
affekt på potensialenergi ved A2. Begge figurer viser de samme resultatene. Figur B er kun en
forstørrelse av resultatene mellom dag 40 og 60.
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3.3 Sensitivitet for hydraulisk ledningsevne og
porøsitet for lag 2
Grunnvannet beveger seg stort sett i det nederste løsmasselaget (lag 2) og dermed er det
forventet at parameterne som beskriver lagets hydrauliske egenskaper vil ha en stor
påvirkning på resultatene.
Når man øker hydraulisk ledningsevnen for lag 2 merker man først og fremst (Figur 3.5)
at responstiden minsker betraktelig samt som skråningen magasinerer mindre vann enn
før. Det motsatt er generelt sett observert når man reduserer hydraulisk ledningsevnen.
Men resultatene viser at når man reduserer ledningsevnen betraktelig oppstår flere andre
typer problemer. Magasineringen i laget blir så stor at grunnvannet vil klare å nå
overflaten til og med ved moderate nedbørsmengder. Vi også merker at magasinering
minsker lagsomt for lav ledningsevne. Da er det logisk å lure på om en skråning med lav
hydraulisk ledningsevne som blir lett fullmettet kan faktisk eksistere over lengre tid som
en stabil skråning.
Porøsiteten ser ut til å ha en mer forutsigbar effekt på resultatene. I Figur 3.6 ser vi at en
endring på porøsitet fører til en forplantning av kurven mot høyere om porøsiteten øker
eller mot vestre om porøsiteten minskes. Med andre ord har porøsitet en direkte effekt på
responstiden. En liten effekt på magasinering av vann i skråningen er også observert.
Disse resultatene indikerer at en skråning med lav porøsitet og høy hydraulisk
ledningsevne vil ha en kort responstid til nedbør men samtidig vil dens evne til å
magasinere grunnvann minske betraktelig. I så fall kreves det en eksepsjonelt stor
mengde nedbør for å sette skråningens stabilitet i fare. Fra den andre siden vil lav
hydraulisk ledningsevne og høy porøsitet føre til en skråning som blir vannmettet til og
med ved moderate nedbør. En slik skråning vil ofte befinne seg i mettet tilstand og
dermed vil være ofte i kritisk tilstand. Kan en slik skråning stå stabilt over lengre tid?
Sannsynligvis ikke! Dette innbærer at det finnes "naturlige" grenser for disse hydrauliske
parameterne. Vi kan allerede se at for verdier av K mindre enn 3·10-5m/s vil skråningen
være sannsynligvis ustabil og høy porøsitet vil forverre stabiliteten yterligere.
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Figur 3.5. Sensitivitet for hydraulisk ledningsevne for lag 2. Parameteren påvirker responstiden og
-5
magasinering. Kurven for K2=1,5 10 er ikke synlig fordi resultatene er i fullmetning (100%) over hele
simuleringsperiode.
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Sensitivitet porøsitet lag 2 (A2)
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Figur 3.6. Sensitivitet for porøsitet av lag 2. Noen små magasineringseffekter er observert men stor sett
påvirker denne parameteren responstiden.
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3.4 Sensitivitet for umettet modell.
FEFLOW bruker Richards likning for å simulere forholdene i en delvis mettet porøse
materiale. For å bruke Richards likning er det nødvendig å definere 2 konstitutive
likninger. Den første likningen må definere forholdet mellom metningsgraden og
poretrykkets potensialenergi i den umettede sone (normalt burde man definere
inversfunksjonen fra poretrykk til metningsgrad også). Den andre likningen må definere
forholdet mellom den hydrauliske ledningsevnen og metningsgraden eller mellom den
hydrauliske ledningsevnen og poretrykkets potensialenergi. Likningene er ofte referert på
engelsk som "retention curves" siden de styrer umettede sones evne til å magasinere vann
(markvannsmagasin).
Likningene kan være basert på noen teoretiske antakelser og bli betraktet som i alle fall
semi-teoretiske likninger men kan også være empiriske eller interpolasjoner av målte
data. Van Genuchtens (VG) likninger (i litteratur finnes det mange varianter av dem) er
de mest brukte sikkert fordi de er meget fleksible. VG likningene har mange parametere
som kan fritt manipuleres for å endre formen på kurvene og tilpasse dem til de stedlige
forholdene. VG likningene med standard parameterverdier er vist i Figur 3.7.

1,0
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100

1
0,1
0,01

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,001
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Metningsgrad

Metningsgrad

Figur 3.7. Van Genuchtens likninger med standard parameter verdier slik de er implementert i FEFLOW.

Vil gjerne påpeke to ting om disse kurvene.
1. Effektiv ledningsevne er 0,0 for en metningsgrad opp til ca. 0,4. Dette sikrer at
markvannet kan ikke bevege seg før metningsgraden er større enn 0,4 og på denne måten
defineres lagringskapasiteten i den umettede sonen.
2. Potensialenergi kurven er meget sensitiv når metningsgraden nærmer seg 1,0
(fullmetning). Små endringer i metningsgrad fører til endringer i potensialenergi fra 0,0
til 0,05 m. FEFLOW vil normalt definere grunnvannsnivå med en feil på ca. ± 1 mm,
men når VG likningene brukes burde man forvente en feil på ca. ± 5 cm.
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Figur 3.8. Sensitivitet til type umettet modell som brukes i simuleringene.

FEFLOW har 6 forskjellige ”retention” likninger som kan brukes for å modellere de
umettede forholdene og 2 av dem er basert på Van Genuchtens likninger. Man også finner
likninger fra Brooks-Corey og Haverkamp og teoretiske likninger basert på eksponentiale
og lineare antagelser. Selvfølgelig kan man også definere egne likninger i FEFLOW eller
bruke målte data om det er hensiktsmessig.
Figur 3.8 viser resultater fra Van Genuchten, Brooks-Corey, Haverkamp og en
eksponential likning. Vi merker en betydelig forskjell i potensialenergi for disse
likningene. Van Genuchten gir de største verdiene, mens Brooks-Corey de laveste.
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Brooks-Corey gir også en umiddelbar respons til nedbør i motsetning til de andre
likningene og generelt gir en mye glattere kurv enn de andre.
Resultatene for metningsgraden viser at likningene behandler metningsforholdene på
forskjellige måter. Van Genuchten likningen reagerer langsomt på nedbør og prøver å
ivareta markvannmagasinet. På den andre siden har vi Brooks-Corey som gjør det motsatt
med umiddelbare reaksjoner til nedbør og rask tømming/fylling av markvannsmagasinet.
Haverkamp likningen ser ut til å gi resultater midt mellom Van Genuchten og BrooksCorey.
Valg av umettet modell er meget viktig. Resultatene vil endre seg betraktelig avhengig av
hvilken modell vi bruker. Van Genuchten likningene ser ut til å være et godt valg for
disse simuleringene siden de gir høyest vannmagasinering som er ustabiliserende for
skråninger. Langsomt respons til nedbør kan betraktes som et minus, men dette også
ivaretar den høye vannmagasineringen i skråningen over flere dager og dermed kan fange
situasjoner hvor langvarige perioder med moderate nedbør skaper ustabile forhold i
skråningen.
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4 Simulerings områder,
vanntilførsel og skredhendelser
Simuleringer ble kjørt for 5 forskjellige områder nemlig Anastølane (eller Anestølen i
andre kart), Fana, Otta, Tromsdalen og Virumdalen (eller Viromdalen i andre kart).
(Figur 4.1) Områdene ble valgt ut fordi de representerer forskjellige klimatiske forhold
med flere registrerte skred. På denne måten kan vi analysere hvordan forskjellige
klimatiske forhold påvirker våre simuleringsresultater samtidig som vi har aktuelle
skredhendelser fra hvert område for å sammenligne simuleringene med. For hvert område
trenger vi vanntilførselsdata og aktuelle skredhendelser.

Figur 4.1. Områdene som er undersøkt.

Vanntilførselsdata ble tatt ut fra gridfiler som er produsert av HBV simuleringer i NVE
og består av gridsceller med dimensjoner 1Km × 1Km for hele Norge. Gridfiler ble
introdusert av met.no og NVE, for å gjøre det lettere å vise meteorologiske og
hydrologiske data på nettsider som for eksempel www.senorge.no. NVE har mange
forskjellige gridfiler som dekker et stort spektrum av hydrologiske parametere. I dette
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tilfellet har vi brukt gridfiler som gir total vanntilførsel som estimeres av daglig regn og
snøsmelting angitt i mm. En bestemt celle kan identifiseres gjennom en id nummer.
Tabell 4.1 angir hvilken celle ble brukt i analysene og tilsvarende id nummer
(cellenummer). Seriene består av daglige vanntilførselsdata fra 01.09.1980 til og med
08.04.2011 (dvs. 11177 dager). Vi betrakter disse vanntilførselsseriene som et slags
klimascenario for hvert område. Noen celler representerer forholdene på dalbunnen mens
naboceller fanger opp forholdene på fjellsidene. Vanntilførselsseriene er innført i
FEFLOW som ”Precipitation Time Series” dvs. nedbørsserier og forteller modellen hvor
mye vann innfiltreres i bakken per døgn uansett om det er regn eller snøsmelting eller
begge deler..

Lokalitet
Anastølane – Sogn og Fjordane

Dataserie
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Fana – Hordaland
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Otta – Oppland
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Tromsdalen – Tromsø
Scenario 1
Virumdalen – Møre og Romsdal Scenario 1
Scenario 2

Cellenummer
1397099
1397100
1397101
1524865
1524866
1526060
1360198
1360199
1360200
322186
1221537
1222733

Tabell 4.1. NVEs gridfiler ble brukt til å lage nedbørsserier for FEFLOW i alt 12 scenarioer fra 5
lokaliteter. Tabellen viser hvilken gridcelle ble brukt for hvert scenario.

Simuleringsresultatene for hvert scenario skal sammenlignes med skredhendelser fra
skreddatabasen. I nasjonal skreddatabase (eller skredhendelsesdatabase) - se for eksempel
www.skrednett.no - finner man per i dag over 3000 registreringer av skredhendelser i
Norge. I samarbeid med Statens vegvesen og Jernbaneverket er også skredhendelser langs
vei og jernbane sammenstilt i databasen og antall registreringer øker fortfarende.
Skreddatabasen er i en kvalitetssikrings- og utviklingsfase per i dag. Alle data om
løsmasseskred, jordskred, og flomskred som er hentet de siste årene fra Jernbaneverket,
Statens vegvesen og NGU kvalitetssikres og settes igjen inn i databasen. Informasjonen i
databasen er ofte begrenset. Dette skyldes praktiske observasjonsproblemer som er
knyttet til skredhendelser. Det finnes ikke alltid vitner til et skred og når man først
oppdager det kan det hende at man ikke kan tidsfeste hendelsen. I slike situasjoner prøver
observatøren å oppgi en tidsperiode for hendelsen. Pga. dette er skreddatoer i databasen
ofte oppgitt med feil marginer, for eksempel 15.06.1980 (± 15 dager) som indikerer et
skred som forekom i løpet av juni 1980. Det kan også oppstå problemer med å stedsfeste
et skred. Det er ikke uvanlig at observatørene forbinder skredområdet med området hvor
skredskadene oppstår som i noen tilfeller kan være hundrevis av meter eller kilometer fra
selve skredområdet.
Vi skal bruke Skreddatabasen for å sammenligne analyseresultatene med aktuelle
skredhendelser. Normalt burde man begrense seg til skredhendelser som er kun et par
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kilometer fra analyseområdet slik at vanntilførseldataene er i samsvar med forholdene på
hver skredlokalitet. I Figur 4.2 har vi prøvd å definere relevante skredhendelser for Otta
ved å definere 4 sirkulære områder fra Otta sentrum. Det kan virke fordelaktig å bruke et
sirkulært område med 50 km radius som gir oss 152 skredhendelser for å sammenligne
med våre simuleringsresultater. Men skredhendelser som er lokalisert langt fra
simuleringsområdet vil sannsynligvis ha et helt annet vanntilførsel enn
simuleringsområdet.

Figur 4.2. Definisjon av 4 sirkulære områder fra Otta med radius 5 km, 10 km, 20 km og 50 km
tilsvarende. Det finnes 17, 33, 54 og 152 skredhendelser (markert med svarte runde prikker) i databasen
for hver tilsvarende sirkel.

Med det i tankene har vi utført en korrelasjonsanalyse mellom vanntilførselsseriene vi har
brukt i simuleringene og vanntilførselsseriene i nabocellene. Vi ville gjerne dekke et
område 10 Km x 10 Km omkring de cellene som ble brukt i simuleringene og dermed har
definert et firkantet område bestående av 21 rad og 21 koloner med gridceller.
Scenariocellen står i midten av dette området (rad 11, kolon 11) og tidsserien den
representerer (vanntilførselsdata) ble korrelert med tilsvarende tidsseriene fra de andre
440 celler. I analysen beregnet vi korrelasjonskoeffisienter basert på Pearsons indeks,
Kendall tau indeks og Spearmans indeks. Pearsons og Spearmans indeksene viser som
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regel større korrelasjon mellom tidsseriene enn Kandall tau, men de er også mye mer
påvirket av at seriene består av mange null verdier (dager uten nedbør/vanntilførsel).
Kendalls metode fjerner alle null verdier og korrelerer differanser, dvs. om tidsseriene
viser tilsvarende endringer - positive eller negative - fra døgn til døgn
I de neste paragrafene skal vi presentere for hver lokalitet: vanntilførseldata,
korellasjonsresultater av vanntilførselsdata og aktuelle skredhendelser.

4.1 Anastølane
Vanntilførselsdata er hentet inn fra 3 gridceller i Anastølane og brukt til å lage
nedbørsserier for FEFLOW. De årlige gjennomsnittkurver for disse nedbørsserier er vist i
Figur 4.2. Kurvene er meget typiske for lavlandsområder (Figur 4.2 Scenario 1) og for
høyfjellsområder (Figur 4.2 scenario 2 og 3). Høyfjellscenarioene (2 og 3) er meget like
og dermed mente vi at det ikke er nødvendig å analysere begge to. Vi kommer til å
analysere scenario 1 og 2.

Scenario 1

Scenario 2
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Scenario 3
Figur 4.3. Årlige gjennomsnitts vanntilførselskurver for Anastølane fra FEFLOWs nedbørserier slik de er
definert for hvert scenario.

Resultatene fra korrelasjonsanalysen vises i Figur 4.3. Vanntilførselsserien har høy
korrelasjon med tilsvarende serier fra nabo celler som ligger på dalbunnen. Moderat eller
lav korrelasjon observeres for celler som ligger på fjellsidene eller fjellområder.
Vanntilførselsseriene ser ut til å variere betraktelig når vi komme mer enn 4-5 Km fra
analyseområdet.

Figur 4.4. Anastølane. Kendall tau korrelasjon mellom vanntilførsel fra scenario1 med vanntilførsel fra
alle celler innen en 10 x 10 km firkantområdet rundt scenariocellen. Prikkene viser skredhendelser i
området.

Hvis man bruker en 5 Km radius fra analyseområdet får man 5 skredhendelser som vises i
Figur 4.4 og er oppsummert i Tabell 4.2 Problemet er at ingen av disse skredhendelsene
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er en løsmasseskred. Det ble nødvendig å utvide søkeradius til 10 Km for å finne en
løsmasseskred.
Hendelsesdato
18.01.1999 11:00
18.01.1999 11:00
01.03.2000 01:30
23.02.2005 11:30
07.01.2008 06:35
14.11.2005 20:50

Nøyaktighet
+/‐ 30 min
+/‐ 30 min
Eksakt
Eksakt
Eksakt
Eksakt

Skredtype
Snøskred
Snøskred
Snøskred
Snøskred
Steinsprang og fjellskredd
Jordskred ( 10 km radius)

Tabell 4.2. Skredhendelser innen en radius på 5 Km fra Anastølane. (Kun skred i simuleringsperioden
1980-2011 er inkludert.)

Figur 4.5. Beliggenhet av alle skredhendelser i nasjonal skreddatabase innen en 5 Km radius fra
Anastølane.

Ved siden av skredhendelsen i 2005 komme vi også til å se på 2 skredhendelser som
Tyssebotn og Velle (2010) har studert. De har fokusert på 2 skredhendelser som ikke er
ennå registrert i skreddatabasen. Den første 18. mai 2004 og den andre 22. september
2007.
Tabell 4.3 oppsummerer de skredhendelser som vi skal sammenligne med
simuleringsresultatene
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Hendelsesdato
18.05.2004
14.11.2005 20:50
22.09.2007

Nøyaktighet
+/‐ 12 timer
Eksakt
+/‐ 12 timer

Skredtype
Løsmasseskred
Løsmasseskred
Løsmasseskred

Tabell 4.3. Skredhendelser som skal brukes videre til sammenligning med simuleringsresultater.

4.2 Fana
Gjennomsnittskurvene fra Fana likner veldig mye på hverandre (Figur 4.5). Man merker
en lit variasjon på verdiene men mønsteret på nedbørskurvene er lik for alle 3 lokaliteter.
Dette skyldes en jevn topografi og at de klimatiskeforholdene er like over et stort område
rundt Fana. Pga. dette kunne vi analysere kun 1 scenario men vi har valgt å analysere
scenario 1 og 2. Dette har vi gjort som en test for å se om de små forskjeller mellom de to
scenarioene har noe betydning for resultatene vi får.

Senario 1

Senario 2
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Senario 3
Figur 4.6. Årlige gjennomsnitts vanntilførselskurver for Fana fra FEFLOWs nedbørserier slik de er
definert for hvert scenario.

Figur 4.6 viser resultatene av korrelasjonsanalysen. Vanntilførselsserien fra
analyseområdet har en meget høy korrelasjon med tilsvarende serier over et stort område
(over 10 Km). Dette bekrefter at de klimatiskeforholdene er jevne over hele området.

Figur 4.7. Fana. Kendall tau korrelasjon mellom vanntilførsel fra scenariocellen med vanntilførsel fra alle
celler innen en 10 x 10 km firkantområdet rundt scenariocellen. Prikkene viser skredhendelser i
området.

Man kunne bruke en radius på 10 Km eller større for å definere skredhendelser som kan
brukes for å sammenligne med simuleringsresultatene i Fana. Vi har valg å begrense oss
til 5 Km fordi det gir oss 2 løsmasseskred som er nok til våre sammenligningsformål.
Disse vises i Figur 4.7 og oppsummeres i Tabell 4.4.
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Hendelsesdato Nøyaktighet
14.09.2005
Ukjent
16.03.2009
Ukjent

Skredtype
Løsmasseskred
Løsmasseskred

Tabell 4.4. Skredhendelser innen en radius på 5 Km fra Fana. (Kun skred i simuleringsperioden 19802011 er inkludert.)

Figur 4.8. Beliggenhet av alle skredhendelser i NVEs skreddatabase innen en 5 Km radius fra Fana.

I 2005 fikk vi 2 løsmasseskred i Fana området. Den 14. september som er inkludert i
Tabell 4.4 og den 15. november som er ligger litt over 10 Km fra analyseområdet. Den
kommer vi til å bruke videre og dermed har vi 3 løsmasseskred som vi skal bruke videre
til sammenligningsformål. (Tabell 4.5)

Hendelsesdato
14.09.2005
15.11.2005
16.03.2009

Nøyaktighet
Ukjent
Ukjent
Ukjent

Skredtype
Løsmasseskred
Løsmasseskred
Løsmasseskred

Tabell 4.5. Skredhendelser som skal brukes videre til sammenligning med simuleringsresultater.
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4.3 Otta
Gjennomsnittskurvene fra Otta viser en merkbar forskjell mellom lavlandsområder
(dalbunnen) og høyfjellsområder (Figur 4.4). Spesielt kurven fra scenario 1 viser en
uvanlig årlig fordeling av nedbør med en svak vår og kraftig sommer. Men den utypiske
oppførselen må sees i kombinasjon med de lave verdiene som vises i figuren (høyeste
gjennomsnitt mindre enn 3mm). Det vi har kalt for en ”kraftig sommer” betraktes som en
meget nedbørfattig sommer i de fleste delene av landet. Otta er et av de tørreste områder i
Norge og kurvene gjenspeiler dette.
Vi bruker scenario 1 og 2 i simuleringene siden scenario 3 er meget lik scenario 2.

Senario 1

Senario 2
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Senario 3
Figur 4.9. Årlige gjennomsnitts vanntilførselskurver for Otta fra FEFLOWs nedbørserier slik de er
definert for hvert scenario.

Korrelasjonsanalysen ga meget interessante resultater for Otta. Som man observerer i
Figur 4.10 er vanntilførselserien fra analyseområdet meget høy korrelert med tilsvarende
serie fra celler som ligger på dalbunnen, middelskorrelert med celler på dalsidene og
dårlig korrelert med celler på fjelltoppene. Dette forteller oss at vanntilførsel i området er
nær knyttet til topografien.

Figur 4.10. Otta. Kendall tau korrelasjon mellom vanntilførsel fra scenariocellen med vanntilførsel fra
alle celler innen en 10 x 10 km firkantområdet rundt scenariocellen. Prikkene viser skredhendelser i
området.

Vi har brukt en 5 Km radius for å definere skredhendelser til vår sammenligningsformål.
Disse oppsummeres i Tabell 4.6 og vises i Figur 4.11. Det er 5 løsmasseskred i Tabell 4.6
som er nok til våre formål.
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Hendelsesdato
15.07.1981
15.04.1989
29.04.2008
30.04.2008
02.05.2008
02.05.2008 07:00
06.05.2008

Nøyaktighet
+/‐ 175 dager
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
+/‐ 30 min
Ukjent

Skredtype
Snøskred
Løsmasseskred
Løsmasseskred
Løsmasseskred
Løsmasseskred
Flomskred
Løsmasseskred

Tabell 4.6. Skredhendelser innen en 5 Km radius fra Otta.(Kun skredd i perioden 1981-2011 er inkludert)

Figur 4.11. Beliggenhet av skredhendelsene i NVEs skreddatabase innen en radius på 5Km fra Otta.

Disse skredhendelsene er meget interessante fordi 4 av dem har funnet sted rett etter
hverandre som tyder på en lang periode med ugunstige vanntilførselsforhold i området.
Tabell 4.7 viser oppsumerer de skredhendelser som skal brukes videre til
sammenligningsarbeidet.
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Hendelsesdato
15.04.1989
29.04.2008
30.04.2008
02.05.2008
06.05.2008

Nøyaktighet
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent

Skredtype
Løsmasseskred
Løsmasseskred
Løsmasseskred
Løsmasseskred
Løsmasseskred

Tabell 4.7 . Skredhendelser som skal brukes videre til sammenligning med simuleringsresultater.

4.4 Tromsdalen
Gjennomsnittskurven er nokså typisk med høy vanntilførsel om våren og moderate
verdier om høsten (Figur 4.12). De høye verdiene om våren starter noe seinere enn det
som er vanlig andre steder og fortsetter i sommer perioden. Temperatur endringer
påvirker vanntilførselsserien i større grad enn i de andre lokaliteter pga. at Tromsdalen
ligger så langt nord og snøsmelting har en dominerende effekt om vinteren.
Korrelasjonsanalysen (Figur 4.13) viser at vanntilførselsserien for analyseområdet er høy
til middels korrelert til tilsvarende serie for celler som ligger på dalbunnen eller langs
kysten og lav korrelert med celler på fjellområder.
En 5 Km radius gir oss 8 skredhendelser som er oppsummert i Tabell 4.8 og vises i Figur
4.14. De fleste skredhendelser er snøskred men heldigvis har vi fått et løsmasseskred også
som vi skal bruke videre for å sammenligne simuleringsresultatene med.
Tabell 4.9 er laget som referanse og oppsumerer de skredhendelser som skal brukes
videre til sammenligningsarbeidet. I dette tilfelle er det kun et løsmasseskred.

Senario 1
Figur 4.12. Årlig gjennomsnitts vanntilførselskurver for Tromsdalen fra FEFLOWs nedbørserie slik den
er definert for scenario 1.
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Figur 4.13. Tromsdalen. Kendall tau korrelasjon mellom vanntilførsel fra scenariocellen med
vanntilførsel fra alle celler innen en 10 x 10 km firkantområdet rundt scenariocellen. Prikkene viser
skredhendelser i området.

Hendelsesdato
15.01.1985
15.12.1985
23.03.1988
04.03.1990
27.01.1999
15.07.1999
31.12.2000
26.02.2009

Nøyaktighet
+/‐ 15 dager
+/‐ 15 dager
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent

Skredtype
Snøskred
Snøskred
Snøskred
Snøskred
Innedfall
Løsmasseskred
Snøskred
Snøskred

Tabell 4.8. Skredhendelser innen en 5 Km radius fra Tromsdalen. Kun skredd i perioden 1980-2011 er
inkludert.
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Figur 4.14. Beliggenhet av skredhendelsene i NVEs skreddatabase innen en radius på 5Km fra
Tromsdalen.

Hendelsesdato Nøyaktighet Skredtype
15.07.1999
Ukjent
Løsmasseskred
Tabell 4.9 . Skredhendelser som skal brukes videre til sammenligning med simuleringsresultater.

4.5 Virumdalen
Vanntilførselskurvene i Virumdalen viser også en typisk norsk utforming, både med
hensyn til størrelse og fordeling over året (Figur 4.15). Virumdalen har en relativt stor
bredde og de 2 celler som ble valgt for scenario 1 og 2 ligger faktisk begge to på
dalsidene av Virumdalen. Dermed er det ikke overraskende at kurvene er nokså like. Vi
har valgt å analysere kun scenario 1.
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Senario 1

Senario 2
Figur 4.15. Årlige gjennomsnitts vanntilførselskurver r for Virumdalen fra FEFLOWs nedbørserier slik de
er definert for hvert scenario.

Korrelasjonsanalysen av vanntilførselsseriene viser at en høy korrelasjon med celler som
ligger på dalbunnen mens celler på dalsidene har - generelt sett - en middels til lav
korrelasjon med analyseområdet. Men dalsideceller i nærhet av analyseområdet (< 4Km)
har høy til middels korrelasjon. Fjellområder har som regel lav korrelasjon.
Det finnes mange skredhendelser innen en radius på 5 Km fra analyse området som vises
i Figur 4.16 og oppsummeres i Tabell 4.10 men de fleste av dem er steinsprang/fjellskred.
Kun en hendelse er løsmasseskred.
Tabell 4.11 er laget for referanse formål og oppsumerer de skredhendelser som skal
brukes videre til sammenligningsarbeidet. I dette tilfelle er det kun et løsmasseskred.
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Figur 4.16. Virumdalen. Kendall tau korrelasjon mellom vanntilførsel fra scenariocellen med
vanntilførsel fra alle celler innen en 10 x 10 km firkantområdet rundt scenariocellen. Prikkene viser
skredhendelser i området.

Hendelsesdato
14.08.2003
17.09.2003 07:25
05.02.2004 10:50
21.05.2004 03:00
28.12.2004 15:25
15.06.2005 06:30
14.02.2006 06:50
16.02.2006 05:00
01.03.2006 02:00
14.03.2006 18:00
25.03.2006 18:45
30.03.2006 14:30
29.04.2006 20:00
30.04.2006 09:00
28.10.2006 06:00
29.06.2007 07:20
20.12.2007 13:00
29.01.2008 05:00
05.02.2008 14:00
28.02.2008 10:45
25.03.2008 13:40

Nøyaktighet
Ukjent
Eksakt
Eksakt
+/‐ 30 min
Eksakt
Eksakt
Eksakt
+/‐ 30 min
+/‐ 30 min
+/‐ 30 min
Eksakt
Eksakt
+/‐ 30 min
+/‐ 30 min
+/‐ 30 min
Eksakt
+/‐ 30 min
+/‐ 30 min
+/‐ 30 min
Eksakt
Eksakt
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Skredtype
Løsmasseskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred

01.05.2008 11:00
14.06.2008
03.07.2008 10:00
25.08.2008

+/‐ 30 min
+/‐ 12 timer
+/‐ 30 min
Ukjent

Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred
Steinsprang og fjellskred

Tabell 4.10. Skredhendelser innen en 5Km radius fra Virumdalen. Kun skredd i perioden 1980-2011 er
inkludert.

Figur 4.17. Beliggenhet av skredhendelsene i NVEs skreddatabase innen en radius på 5Km fra
Virumdalen.

Hendelsesdato Nøyaktighet Skredtype
14.08.2003
Ukjent
Løsmasseskred
Tabell 4.11 . Skredhendelser som skal brukes videre til sammenligning med simuleringsresultater.
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5 Resultater
5.1 Generelt om resultatene
FEFLOW simuleringer produserer som regel en stor mengde data. Hver simulering i dette
prosjektet har produsert en resultatfil (binar dac-fil) som er ca. 24,2 GB stor. Ved siden av
de endelige simuleringene for hvert scenario måtte vi også utføre flere tilleggs
simuleringer for å teste ut FEFLOWs stabilitet og påvirkninger av nummeriske feil. Totalt
sett har vi fått resultater som til sammen tar mer enn 600 GB plass på disken. Det finnes
ikke noe praktisk måte å presentere alle disse dataene på og selvfølgelig er det ikke
hensiktsmessig å gjøre det heller.
Resultater vises kun for bestemte observasjonspunkter slik de er definert i kapittel 2 (se
§2.2 og Figur 2.4). Et eksempel av hvordan disse resultatene ser ut vises i Figur 5.2.1.
Figuren klarer å oppsummere resultatene og man kan lett observere at 30° skråninger gir
høyere potensialenergi enn de brattere skråningene. I tillegg får man en rask oversikt på
hvilken tidsperiode var kritisk for stabiliteten i området. Årene 2000 og 2008 viser den
høyeste potensialenergien mens i 1981,1992, 2000 og 2008 får vi 100% metningsgrad i
30° skråningen. Tidskala i figuren egner seg ikke til å få bestemte datoer for hendelser og
i tillegg vil ofte maskere viktige detaljer.
For å synliggjøre interessante detaljer kommer vi til å bruke figurer med en tidskala på ett
år og viser tilsvarende vanntilførselsdata i samme figur for sammenligning. Når det
gjelder enhetene som er brukt for vanntilførsel burde vi har brukt [10-4m/d] som er
standard enhet brukt i FEFLOW for nedbør. I figurene er enheten [10-4 m] benyttet siden
figurene viser døgnverdier. Det er viktig å påpeke at siden FEFLOW bruker
vanntilførselsdata kan vi ikke skille mellom regn og snøsmelting i simuleringene.

5.2 Anastølane scenario 1
Fra resultatene i Figur 5.2.1 kan man lage en liste med kritiske datoer (se Tabell 5.2.1) for
scenario 1 i Anastølane. De datoene som er angitt i tabellen burde betraktes som kritiske
siden potensialenergi (dvs. grunnvannstanden) ligger meget nær overflaten. Datoene for
metningsgrad burde også betraktes som kritiske datoer spesielt når de viser fullmetnings
tilstand (1.0 eller 100%). De første 4 rad i tabellen viser kritiske forhold for både
potensialenergi og metningsgrad. Vi skal se nærmere på resultatene fra 2008 og 2000.
Figur 5.2.2 viser simulert potensialenergi fra observasjonspunkt A2 for 2008 og
inkluderer vanntilførsel for sammenligning. Man kan observere at den høye
potensialenergien den 14.06.2008 er knyttet til en lang periode med moderat
vanntilførsel. Situasjonen ligner noe på det vi har simulert i sensitivitetsanalysen. Det er
merkverdig at en av de høyeste potensialenergiene i en 30 års periode skyldes ikke
ekstrem vanntilførsel men en relativt lang periode med moderat vanntilførsel.
Metningsgraden (Figur 5.2.3) viser en fullmetning fra den 11. til og med den 18. juni for
en 30 skråning. For en 35 skråning får vi ikke fullmetning men likevel en metningsgrad
på ca. 83% er meget høy som også oppstår den 14. juni. Man får en respons på
metningsgraden fra de brattere skråninger også men den ligger på moderate nivåer.
Tilsvarende resultater for år 2000 vises i Figurene 5.2.4 og 5.2.5. Her observerer man
effekten av høy vanntilførsel. Kritisk dato ifølge simuleringene er den 20.6.2000 men
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maksimum vanntilførsel er datert en uke før det (13.06.2000). I Figuren har vi markert en
hendelse i januar som til tross for at den er en av de største i 30 års perioden ga ikke en
tilsvarende høy potensialenergi og metningsgrad.

Figur 5.2.1. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Anastølane med nedbør fra scenario 1 og
observasjonspunkt A2 og A1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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Potensialenergi Kritisk dato
27,12
20.06.2000
27,10
14.06.2008
26,33
07.06.1992
26,31
28.06.1981
25,39
06.07.1994
25,30
13.07.1981
25,25
12.11.1983
25,10
01.06.1993
25,03
19.06.1995
24,99
28.06.2008
24,87
18.12.2006
24,87
22.06.1994
24,85
09.06.1984
24,84
04.06.1999
24,79
11.02.1989

Metningsgrad
1,0
1,0
1,0
1,0
0,55
0,45
0,45
0,45
0,43
0,43
0,43
0,43
0,42
0,42
0,42

Kritisk dato
11/18‐06‐2008
18/22‐06‐2000
07/09‐06‐1992
28/30‐06‐1981
18.06.1981
14.12.1991
27.10.1995
14.06.2000
08.01.2000
15.11.2005
06.02.1990
29.11.1986
28.01.1983
26.10.1989
02.09.2009

Tabell 5.2.1. Høyeste potensialenergi fra A2 og høyeste metningsgrad fra A1 som ble registrert for hele
simuleringsperiode for senario 1 i Anastølane for en 30° skråning. (Tabellen begrenser seg til de 15
høyeste verdier, dato 11/18-06-2008 indikerer at metningsgrad har vært 1.0 fra 11. til og med 18. juni
2008).
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Figur 5.2.2. Simuleringsresultater fra observasjonspunkt A2 for 2008.
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Figur 5.2.3. Metningsgrad fra observasjonspunkt A1 for 2008.
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Figur 5.2.4. Simuleringsresultater for observasjonspunkt A2 for 2000
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Figur 5.2.5. Metningsgrad fra observasjonspunkt A1 for 2000.

Den svake responsen i januar 2000 skyldes den hydrologiske vintertørke. Simuleringene
tar hensyn kun til vanntilførsel og om vinteren markvannsmagasinet er på sitt
tørreste/laveste og dermed til og med store mengder vanntilførsel gir moderate responser.
I virkeligheten kommer temperatur og tele i bakken å spille en viktig rolle om vinteren.
Markvannsmodellen COUP som kan simulerer temperatur og tele i bakken har vist flere
ganger at dannelse av tele hindrer nedbør til å infiltrere i bakken (Colleuille et. al 2008)
og dermed til og med stor vanntilførsel (som regel snøsmelting om vinteren) gir ikke noe
respons i grunnvannsmagasinet.
Det er også bemerkelsesverdig å nevne at Figurene 5.2.3 og 5.2.5 indikerer at
metningsgraden er omtrent lik for alle skråninger under normale forhold. For det meste
faller alle kurvene i figurene på hverandre. Det er kun ved ekstreme forhold hvor kurvene
differensierer seg avhengig av skråningens vinkel. Resultatene også indikerer at om man
trenger å overvåke metningsgrad da burde man helst gjøre det på en 30 skråning.
Simuleringsresultater for observasjonspunkt B vises i Figur 5.2.6 mens Tabell 5.2.2 viser
de tilsvarende kritiske datoer. Kritiske datoer for potensialenergi og metningsgrad passer
godt med hverandre. Figur 5.2.7 viser potensialenergi og metningsgrad for år 2000. Ved
observasjonspunkt B får vi en mye raskere respons til vanntilførsel på den 13.6.2000.
Allerede den 14. juni får vi respons i simuleringene for både potensialenergi og
metningsgrad. Generelt merker vi en raskere respons til vanntilførselsendringer ved
observasjonspunkt B for både metningsgrad og potensialenergi.
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Figur 5.2.6. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Anastølane med nedbør fra scenario 1 og
observasjonspunkt B2 og B1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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Potensialenergi
54,06
51,18
50,94
50,89
50,87
50,85
50,77
50,72
50,68
50,67
50,64
50,63
50,63
50,63
50,62

Kritisk dato
14.06.2000
09.01.2000
07.02.1990
30.11.1986
16.11.2005
27.10.1989
31.01.1989
25.02.1990
03.09.2009
29.10.1995
13.10.1984
06.06.2008
20.05.2000
25.05.1999
11.06.2008

Metningsgrad
1,00
1,00
1,00
1,00
0,98
0,98
0,94
0,84
0,77
0,74
0,68
0,66
0,66
0,66
0,65

Kritisk dato
15.06.2000
14.06.2000
09.01.2000
07.02.1990
27.10.1989
30.11.1986
16.11.2005
31.01.1989
03.09.2009
25.02.1990
29.10.1995
13.12.2006
13.10.1984
25.05.1999
29.01.1983

Tabell 5.2.2. Høyeste potensialenergi fra B2 og høyeste metningsgrad fra B1 som ble registrert for hele
simuleringsperiode for senario 1 i Anastølane for en 30° skråning. (Tabellen begrenser seg til de 15
høyeste verdier).

Vi skal sammenligne simuleringsresultatene med 3 løsmasseskred fra skreddatabasen
(Tabell 4.3). Skredhendelsene har funnet sted den 18.05.2004, 14.11.2005 og 22.09.2007.
Figur 5.2.8 viser simuleringsresultater fra 2004. Man ser at simuleringene har fanget
skredhendelsen fra 2004. Scenario 1 gir oss moderat vanntilførsel den 18. mai og høye
vanntilførsel den 19.mai. Simuleringene gir respons til dette noen dager seinere dvs. den
20. og 21. mai. Metningsgraden ser ut til å fange dette opp mye bedre enn
potensialenergi.
Figur 5.2.10 viser potensialenergi og metningsgrad fra observasjonspunkt B for 2005. En
stor respons observeres den 16.11.2005 som passer bra sammen med løsmasseskredet
som er registrert i databasen for den 14. 11.2005. Metningsgraden ligger over 30% i den
første halvdel av november og 2 vanntilførselshendelser den 14. og 15. november som ga
54mm og 77mm tilsvarende, utløste en stor respons i simuleringene. Responsen gir den 5.
høyeste potensialenergi og 7. høyeste metningsgrad i hele simuleringsperioden (Tabell
5.2.2) for observasjonspunktene B2 og B1, og den 6. høyeste metningsgrad ved
observasjonspunkt A1 (Tabell 5.2.1).
Resultatene for 2007 vises i Figur 5.2.10 og de fanger ikke skredhendelsen så bra. Vi får
en forsinket respons fra potensialenergi ved punkt B som man observerer i Figuren (26.
september) men det er metningsgraden som fanger dette opp mye bedre. Problemet er at
responsen ikke er stor nok for å bli betraktet som en kritisk skredhendelse. Responsen er
ikke en gang det størst for 2007 som man ser i Figuren
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Figur 5.2.7. Simuleringsresultater for Anastølane for 2000. A. Potensialenergi for observasjonspunkt B2
for en 30 skråning. B. Metningsgrad for observasjonspunkt B1 for en 30 skråning.
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Figur 5.2.8. Simuleringsresultater for Anastølane for 2004. A. Potensialenergi for observasjonspunkt B2
for en 30 skråning. B. Metningsgrad for observasjonspunkt B1 for en 30 skråning.
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Figur 5.2.9 . Simuleringsresultater for Anastølane for 2005. A. Potensialenergi for observasjonspunkt B2
for en 30 skråning. B. Metningsgrad for observasjonspunkt B1 for en 30 skråning.
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Figur 5.2.10. Simuleringsresultater for Anastølane for 2007. A. Potensialenergi for observasjonspunkt
B2 for en 30 skråning. B. Metningsgrad for observasjonspunkt B1 for en 30 skråning.

Grunnen at FEFLOW fanger ikke så bra noen skredhendelsene må være antakeligvis
knyttet til vanntilførselsdataene som er brukt i simuleringene. Det er stort avvik mellom
nedbørsmengdene som ble lokalt observert (Tyssebotn og Velle, 2010) og
vanntilførselsdata som er brukt i scenario 1 for Anastølane.
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Vi kommer ikke til å vise detaljerte resultater fra scenario 2. Grunnen til det er at
vanntilførselsdataene som ble brukt i simuleringene har en høyfjellsfordeling som
innebærer at vinter perioden er meget tør mens seint våren, sommeren og tidlig høsten er
ekstrem våte. FEFLOWs resultater gjenspeiler dette med et høyt grunnvanns overtrykk
og fullmetning over lange perioder. Hovedresultatene vises i Figur 5.2.11. Konklusjonen
er at ingen skråning definert slik vi har definert den i FEFLOW kan være stabil med en
slik fordeling av vanntilførsel. Kun løsmasser bestående av grus og grov sand med lave
skråningsvikler vil klare å eksistere under en slik vanntilførselsbelastning.

Figur 5.2.11. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Anastølane med nedbør fra scenario 2 og
observasjonspunkt A2 og A1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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5.3 Fana scenario 1
På mange måter er det simuleringer fra dette scenarioet som er årsaken til dette prosjektet.
Det var 2 skredhendelser i 2005 som fikk stor oppmerksomhet i media. Den første den 15.
september og den andre den 15. november. To skred i løpet av 2 måneder i samme
tettbygdområde vil alltid tiltrekke seg oppmerksomhet.
Simuleringsresultatene for observasjonspunkt A vises i Figur 5.3.1 med tilsvarende
kritiske datoer i Tabell 5.3.1, mens resultater for observasjonspunkt B vises i Figur 5.3.3
med tilsvarende kritiske datoer i Tabell 5.3.2.

Figur 5.3.1. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Fana med nedbør fra scenario 1 og
observasjonspunkt A2 og A1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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Potensialenergi Kritisk dato
25,17
14.01.2005
25,06
19.11.2005
25,02
01.11.1995
24,72
03.11.1983
24,48
17.11.1986
24,42
04.11.1986
24,37
08.02.1981
24,15
17.12.2006
24,13
17.02.1998
24,07
15.01.2000
24,06
02.01.1995
24,03
27.09.2004
24,02
11.10.1996
24,01
01.11.2008
24,00
17.09.1980

Metningsgrad Kritisk dato
0,45
01.02.1981
0,45
27.10.1995
0,44
14.09.2005
0,44
10.02.1998
0,43
23.11.1998
0,43
23.11.1991
0,43
17.04.1988
0,43
04.10.1996
0,43
26.10.1983
0,43
15.11.2005
0,42
29.10.1986
0,42
21.09.2004
0,42
24.03.1995
0,42
21.08.1989
0,42
19.10.1995

Tabell 5.3.1. Høyre. Høyeste potensialenergi fra A2 for hele simuleringsperiode. Venstre. Høyeste
Metningsgrad fra A1 for hele simuleringsperiode. Fra simuleringene for senario 1 i Fana for en 30°
skråning.

26

1600
19.11.20051400
1200

24

22.09.2005

23

1000
800

22 02.01.2005
07.01.2005

18.09.2005

21

15.11.2005 600
09.11.2005
400

20

Vanntilførsel (10‐4 m)

Potensialenergi (m)

14.09.2005

14.01.2005

25

200

19

0
jan

feb mar apr mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov des

Tid ( dager) år 2005
Vanntilførsel

45° skråning

35° skråning

30° skråning

40° skråning

Figur 5.3.2. Simuleringsresultater for observasjonspunkt A2 for 2005

Det er naturlig å fokusere på resultatene fra 2005. Allerede fra Tabell 5.3.1 ser man at den
19. november (4 dager etter hendelsen) er kritisk dato for potensialenergi, mens den 14.
september (en dag før hendelsen) er kritisk dato for metningsgraden. Lengre ned i Tabell
5.3.1 får vi en kritisk dato den 15. november (fulltreff på hendelsen). Vi har allerede
diskutert årsakene for den forsinkede responsen i potensialenergi ved observasjonspunkt
A i kapitel 3.
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I Figur 5.3.2 ser vi at en klar respons den 19.11.2005 og en svak respons den 22.09.2005
(7 dager etter hendelsen). Disse resultatene fanger ikke opp skredhendelsen den
15.09.2005. Responsen er såpass svakk at normalt vil man ikke tolke den som betydelig
nok respons for å utløse et skred. Denne svake responsen til tross for høye vanntilførsel
den 14.09.2005 er knyttet til lav metningsgrad. Det er bemerkelsesverdi å nevne at i en 30
års simuleringsperiode finnes det ikke en eneste dag hvor vi fikk fullmetning på punkt A
(Figur 5.3.1 Metningsgrad). Faktisk den høyeste simulerte metningsgraden er 45%.
Heldigvis fanger simuleringsresultatene fra observasjonspunkt B skredhendelsene på en
mye bedre måte. Både Tabell 5.3.2 og Figur 5.3.4 viser at simuleringene treffer meget bra
for den 15. november, mens skredhendelsen den 15. september har en 2 dagers
forsinkelse.

Figur 5.3.3. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Fana med nedbør fra scenario 1 og
observasjonspunkt B2 og B1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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Potensialenergi
51,15
51,07
50,98
50,80
50,75
50,71
50,70
50,70
50,70
50,69
50,66
50,57
50,55
50,53
50,49

Metningsgrad
1,00
1,00
1,00
0,89
0,82
0,78
0,78
0,73
0,73
0,70
0,67
0,59
0,56
0,53
0,50

Kritisk dato
15.11.2005
02.02.1981
28.10.1995
08.01.2005
27.09.2003
11.11.2005
22.09.2004
11.02.1998
31.10.1986
28.10.1983
06.10.1996
28.12.1999
29.12.1994
09.10.1996
05.12.1992

Kritisk dato
15.11.2005
28.10.1995
02.02.1981
08.01.2005
11.02.1998
27.09.2003
22.09.2004
30.10.1986
11.11.2005
28.10.1983
06.10.1996
27.12.1999
28.12.1994
09.10.1996
21.10.1995

Tabell 5.3.2. Høyre. Høyeste potensialenergi fra B2 for hele simuleringsperiode. Venstre. Høyeste
Metningsgrad fra B1 for hele simuleringsperiode. Fra simuleringene for senario 1 i Fana for en 30°
skråning.

Disse to skredhendelser er meget interessante fordi de utløses av forskjellige
vanntilførselsforhold. Det er klart at det finnes en sammenheng mellom store
nedbørshendelser og skredhendelser og dermed er det forståelig at den store
nedbørshendelsen den 14.09.2005 utløste et skredd den 15.09.2005, men det er mindre
forståelig hvordan moderate nedbør den 13. og 14. november utløste skredet den
15.11.2005.
Simuleringene verifiserer ikke dette sammenhenget mellom vanntilførsel (nedbør) og
skredhendelser. Det de viser er at en stor respons er knyttet til høy vanntilførsel som gir
en høy metningsgrad som fører videre til en høy potensialenergi (grunnvannstand). Det
er akkurat dette vi observerer den 15.11.2005. Selv om vi får en respons den 17.09.2005
knyttet til ekstrem vanntilførsel den 14.09.2005 må vi i det beste fall vurderer den som en
moderat stor respons siden den ikke er inkludert blant de 15 største i hele
simuleringsperioden (Tabell 5.3.2). Hvis man skulle vurdere skredrisiko kun basert på
simuleringsresultatene ville man angi dagene rundt den 15.11.2005 en høyfare, men en
moderatfare for perioden rundt den 17.09.2005. Men man burde ikke få inntrykket av at
skredhendelsen den 15.09.2005 er "usynlig" i simuleringsresultatene. Metningsgrad for
punkt A (Tabell 5.3.1) viser at den 14.09.2005 ligger på andre plass blant de 15 største i
hele simuleringsperioden.
Det er også interessant at en stor respons observeres i januar 2005 (rundt den 08.01.2005)
men ingen historisk skredd er knyttet til denne datoen (så langt vi vet). Januar hendelsen
er betydelig større enn responsen i september og er i alle fall sammenlignbar med
november hendelsen. Likevel fikk vi skredd i september men ikke i januar. Dette kan
tolkes på i alle fall 2 måter. 1. Responsene i simuleringene må tolkes som kritisk tilstand
men vil ikke nødvendigvis føre til skredd. 2. Responsene må tolkes avhengig av årstiden
de inntreffer. I vinterperioden må man ta hensyn til tele og snødekking på skråningene.
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Det er vanskelig å si om tele og snødekking er stabiliserende eller ustabiliserende for en
skråning. Snødekking virker ustabiliserende siden skråningen blir tungere. Tele er ofte
antatt å skape glidplaner i løsmassene og på den måten svekker stabiliteten, men fra den
andre siden skaper den også en stor kohesjon mellom sedimentpartiklene som burde være
stabiliserende.

1600
15.11.2005
14.09.2005
1400
11.11.2005
1200
17.09.2005

51,5
51

08.01.2005

Potensialenergi (m)

50,5
50

1000

49,5

800

49

48

15.11.2005
600
09.11.2005
400

47,5

200

48,5

47

Vanntilførsel ( 10‐4 m)

A

0
jan

feb mar apr mai

jun

jul

aug sep okt

nov des

Tid ( dager) år 2005
Vanntilførsel

30° skråning

B

90%

08.01.2005

1200
11.11.2005
1050

Metningsgrad (%)

80%
70%

900

60%

750

50%
14.09.2005

40%

600

30%

450

20%

300

10%

150

Nedbør (10‐4 m)

1500
15.11.2005
1350

100%

0

0%
jan

feb mar apr mai jun

jul

aug sep okt nov des

Tid ( dager) år 2005
Total nedbør

Metningsgrad

Figur 5.3.4. Simuleringsresultater fra Fana for 2005. A. Potensialenergi fra observasjonspunkt B2. B.
Metningsgrad fra observasjonspunkt B1.
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5.4 Fana scenario 2
Senario 2 er nesten lik senario 1 og man kan trekke de samme konklusjonene. Figur 5.4.1
viser simuleringsresultater for punkt A med tilsvarende kritiske datoer i Tabell 5.4.1.
Rekkefølge på datoene har endret seg litt i forhold til resultatene fra scenario 1 men ellers
er det de samme kritiske datoer som er vist i tabellen.
Siden resultatene for 2005 er meget like resultatene fra scenario 1 blir det ikke nødvendig
å presentere dem igjen. Isteden kommer vi til å presentere den store responsen vi får i
1995.

Figur 5.4.1. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Fana med nedbør fra scenario 2 og
observasjonspunkt A2 og A1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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Potensialenergi
25,02
24,91
24,85
24,52
24,37
24,36
24,29
24,12
24,01
23,99
23,98
23,95
23,94
23,92
23,92

Metningsgrad
0,45
0,45
0,44
0,44
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,42
0,42
0,42
0,41
0,41
0,41

Kritisk dato
14.01.2005
01.11.1995
19.11.2005
03.11.1983
08.02.1981
17.11.1986
04.11.1986
17.02.1998
17.12.2006
15.01.2000
27.09.2004
03.01.1995
11.12.1992
11.10.1996
17.09.1980

Kritisk dato
01.02.1981
27.10.1995
10.02.1998
14.09.2005
17.04.1988
23.11.1991
23.11.1998
26.10.1983
04.10.1996
15.11.2005
29.10.1986
21.09.2004
24.03.1995
19.10.1995
21.08.1989

Tabell 5.4.1. Høyre. Høyeste potensialenergi fra A2 for hele simuleringsperiode. Venstre. Høyeste
Metningsgrad fra A1 for hele simuleringsperiode. Fra simuleringene for senario 2 i Fana for en 30°
skråning.
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Figur 5.4.2. Simuleringsresultater for observasjonspunkt A2 for 1995 (Scenario 2)

I Figur 5.4.2 ser vi den store responsen vi får den 01.11.1995 som er knyttet til den store
vanntilførselen den 26.10.1995 på 114 mm. Hvis man sammenligner størrelsen på denne
responsen med responsen vi fikk i september 2005 er denne betydelig større til tross for at
vanntilførselen var større (135mm) i september 2005. I simuleringene ser vi at det er
viktig å se på tilstanden av metningsgraden og potensialenergi før en høy
vanntilførselshendelse inntreffer. Flere dager med moderat eller liten vanntilførsel er nok
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til å få skråningen til å være vannmettet. Hvis dette er etterfulgt av en høy vanntilførsel
får vi en stor respons i simuleringene. Det er de tørre dagene før den 14.09.2005 som er
årsaken at vi fikk en moderat respons i 2005 i motsetning til det vi ser i Figur 5.4.2 for
1995.
Ellers merker vi at vi fikk en 5 dagers forsinkelse mellom vanntilførsel og responsen i
simuleringene. Metningsgraden derimot viser en liten men umiddelbar respons og gir
45% som er den høyeste simulert for en 30 år periode.

Figur 5.4.3. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Fana med nedbør fra scenario 1 og
observasjonspunkt B2 og B1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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Potensialenergi
51,06
50,97
50,85
50,78
50,75
50,72
50,65
50,65
50,64
50,63
50,62
50,55
50,50
50,48
50,47

Kritisk dato
02.02.1981
28.10.1995
16.11.2005
08.01.2005
11.02.1998
27.09.2003
11.11.2005
31.10.1986
22.09.2004
06.10.1996
28.10.1983
28.12.1999
09.10.1996
05.12.1992
21.10.1995

Metningsgrad
1,00
1,00
0,93
0,86
0,85
0,75
0,72
0,69
0,67
0,66
0,65
0,57
0,51
0,50
0,49

Kritisk dato
28.10.1995
02.02.1981
16.11.2005
08.01.2005
11.02.1998
27.09.2003
22.09.2004
11.11.2005
31.10.1986
28.10.1983
06.10.1996
28.12.1999
21.10.1995
09.10.1996
05.12.1992

Tabell 5.4.2. Høyre. Høyeste potensialenergi fra B2 for hele simuleringsperiode. Venstre. Høyeste
Metningsgrad fra B1 for hele simuleringsperiode. Fra simuleringene for senario 2 i Fana for en 30°
skråning.

Figur 5.4.3 og Tabell 5.4.2 gir simuleringsresultatene for observasjonspunkt B, mens
tilsvarende resultatene for 1995 vises i Figur 5.4.4. Man merker igjen at responsene ved
punkt B er mye raskere enn de for punkt A. Både potensialenergi og metningsgrad gir
store responser den 28.10.1995, dvs. en dag etter vanntilførselshendelsen.
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Figur 5.4.5. Simuleringsresultater fra Fana for observasjonspunkt B2 for 2005
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Vanntilførsel ( 10‐4 m)

Figur 5.4.4. Simuleringsresultater fra Fana for 1995. A. Potensialenergi for observasjonspunkt B2. B.
Metningsgrad for observasjonspunkt B1.
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Figur 5.4.6. Simuleringsresultater fra Fana for 2009 . A. Potensialenergi for observasjonspunkt B2. B.
Metningsgrad for observasjonspunkt B1.

Vi skal sammenligne simuleringsresultater med 3 løsmasseskred (Tabell 4.5) med
følgende datoer 14.09.2005, 15.11.2005 og 16.03.2009.
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Vi har allerede sett på simuleringsresultatene fra 2005. De simuleringsresultatene som
kanskje fanger skredene fra 2005 best er vist i Figur 5.3.4. fra observasjonspunkt B.
Skredet er knyttet til høy nedbør den 14.09.2005. Modellen gir en respons som
maksimerer seg 3 dager seinere den 17.09.2005. Som vi har nevnt før er denne responsen
ikke spesielt stor og det er tvilsomt om man ville tolke resultatene som kritiske om man
ikke kjente på forhånd om skredhendelsen. Skredet den 15.11.2005 skyldes en lang
periode med høy vanntilførsel. Vi fikk en meget stor respons i simuleringene og ut fra
resultatene ville man lett tolke situasjonen som kritisk.
Løsmasseskredet den 16.03.2009 er mer vanskelig å forstå. Figur 5.4.6 viser
simuleringsresultatene for 2009 for potensialenergi og metningsgrad fra
observasjonspunkt B. Figuren viser ingen store nedbørshendelser i mars og normale lave
responser fra modellen. Datoen skiller seg ut i det at vi får en liten respons i modellen på
denne dagen men ved siden av det er det ingenting i simuleringene som tilsier at dette er
en kritisk dato. Responsen i modellen er som forventet i forhold til lav vanntilførsel.
Vanntilførsel den 16.03.2009 og dagene før er ikke store nok til å fremkalle et skred og
dermed kan vi ikke påstå at simuleringene har fanget opp denne hendelsen. Det finnes
flere mulige forklaringer for dette. 1. Vanntilførsel er feilaktig. 2. Vanntilførsel er riktig
men fanger ikke en eksepsjonell høy intensitet som kunne utløse skredet. 3. Skredområdet
er nesten 5 km NNØ fra simuleringsområdet og kanskje vanntilførsel i simuleringene
gjenspeiler ikke vanntilførselen i skredområdet.
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5.5 Otta scenario 1 og 2
Scenarioene fra Otta er mild sagt problematiske. Scenarioene har meget lav Vanntilførsel
(Figur 4.9 og 5.5.1). Dette fører til en god del ”numerisk støy” i resultatene. Figur 5.5.1A
viser dette tydelig for observasjonspunkt A. Potensialenergikurvene viser at
grunnvannsstanden er ofte nær bunnen av lag 2 men metningsgraden er lav gjennom hele
året (Figur 5.5.1B). Dette fører til numeriske svinginger som varierer betraktelig for de
forskjellige skråninger. Generelt sett er resultatene upålitelige.
For observasjonspunkt B er resultatene noe bedre spesielt for scenario 2 som gir noe
høyere vanntilførsel. Simuleringsresultater for scenario 2 og observasjonspunkt B vises i
Figur 5.5.2 og kritiske datoer er presentert i Tabell 5.5.1. Der ser vi at den 06.05.2008 er
en av de viktigste kritiske datoene for potensialenergi og den 03.05.2008 for
metningsgraden (som er kun 35%). Resultater for 2008 vises i Figur 5.5.3 med flere dager
med moderat vanntilførsel (det høyeste på 23mm) fra den 29.4.2008 til og med den
03.05.2008.
Simuleringsresultater fra Otta viser at man må ta hensyn til de stedlige forholdene.
Modellen på mange måter er tilpasset Fana scenarioene med en daglig nedbør
gjennomsnitt på rundt 9mm per dag. Modellen er ikke sensitivt nok til å behandle
scenarioene fra Otta som har en daglig nedbør gjennomsnitt på kun 2mm per dag. Vi er
nød til å endre parameterverdiene i modellen for å gjøre den mer sensitiv til mindre
vanntilførsel og forbedre modellens respons. En annen måte å ordlegge dette på er å si at
de hydrauliske parameterne brukt i modellen representerer en type skråning som er stort
sett motstandsdyktig i Fana området så lenge det ikke inntreffer ekstrem vanntilførsel.
Ekstrem vanntilførsel i Otta som er 3 til 4 ganger mindre enn det i Fana vil ikke påvirke i
det hele tatt en slik skråning. På en motsatt viss kan man også si at en typisk skråning fra
Otta kan ikke eksistere i Fana fordi den ikke er i stand til å tolerere værforholdene i Fana.
Parameterverdiene i modellen må velges slik at modellen er sensitiv til værforholdene for
hvert område.
Det finnes også et annet alternativ og det er å normalisere nedbørssenarioene for hvert
område. Man kunne for eksempel gange de daglige nedbørene i Otta med 3, og dermed
laget et ”vektet” senario for Otta som er sammenlignbar med det fra Fana og på denne
måten øke responsen av modellen. Men simuleringsresultatene vi får fra en slik vektet
analyse vil ikke representere lenger de fysiske prosessene i Otta.
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Figur 5.5.1. Simuleringsresultater fra Otta for 2008 med scenario 1. A. Potensialenergi for alle skråninger
ved observasjonspunkt A2. B. Metningsgrad fra observasjonspunkt A1 for en 30° skråning.
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Figur 5.5.2. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Otta med nedbør fra scenario 2 og
observasjonspunkt B2 og B1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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Potensialenergi
49,53
49,40
49,29
49,28
49,24
49,16
49,13
49,13
49,11
49,09
49,04
49,03
49,03
49,02
49,02

Kritisk dato
06.05.2008
19.08.2003
09.09.1988
25.07.1985
31.07.1993
21.07.2010
25.06.1987
19.08.1994
27.07.2009
30.08.1992
22.07.2001
15.05.1988
07.06.1995
01.09.1980
23.08.1993

Metningsgrad
0,35
0,35
0,34
0,34
0,33
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,31
0,31
0,31

Kritisk dato
15.08.2003
03.05.2008
04.09.1988
21.07.1985
05.07.1982
04.05.1986
06.05.2006
26.07.1993
15.08.1994
25.08.1992
17.07.2010
09.05.1988
12.05.1997
23.04.2000
02.08.1989

Tabell 5.5.1. Høyre. Høyeste potensialenergi fra B2 for hele simuleringsperiode. Venstre. Høyeste
Metningsgrad fra B1 for hele simuleringsperiode. Fra simuleringene for senario 2 i Otta for en 30°
skråning.

Vi skal sammenligne simuleringsresultatene fra Otta med 5 løsmasseskred (Tabell 4.7).
Den første forekom den 15.04.1989 mens alle de andre i 2008 i skifte april-mai.
Figur 5.5.4 viser simuleringsresultater fra 1989 for observasjonspunkt B. I midten av april
har vi en periode med moderat/lav vanntilførsel. Vanntilførsel får et maksimum den
14.04.1989 med 19mm. Potensialenergi får et maksimum den 22. april mens
metningsgraden viser en respons allerede den 15. april. Denne responsen er relativt lav og
i en prognose sammenheng vil den sannsynligvis ikke bli betraktet som en kritisk
situasjon.
Figur 5.5.3 viser resultater for 2008 for observasjonspunkt B. Simuleringene har fanget
skredhendelsene i skifte april-mai 2008 på en bra måte. Etter en uke med våte forhold
kommer flere dager i rad fra den 29.april til og med 3. mai med vanntilførsel fra 19mm til
22mm. Potensialenergi maksimerer seg den 6. mai mens metningsgraden får et
maksimum den 3. mai med 35%. Disse verdiene representerer 30-års maksimum for Otta
og burde betraktes som kritiske.
Man burde notere at hvis man hadde fått disse verdiene for Fana ville man vurdert dem
som meget lave og ikke kritiske.
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Figur 5.5.3. Simuleringsresultater fra Otta med scenario 2 for 2008. A. Potensialenergi fra
observasjonspunkt B2. B. Metningsgrad fra observasjonspunkt B1.
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Figur 5.5.4. Simuleringsresultater fra Otta for 1989. A. Potensialenergi ved punkt B2. B. Metningsgrad
ved punkt B1.
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5.6 Tromsdalen scenario 1
Simuleringsresultatene fra scenario 1 og observasjonspunkt A er vist i Figur 5.6.1 mens
kritiske datoer er oppsummert i Tabell 5.6.1. Oktober 1985 skiller seg ut blant de kritiske
datoer siden den ligger høyt for både potensialenergi og metningsgrad og dermed viser
mer detaljerte simuleringsresultater for 1985 i Figur 5.6.2. Den 23.10.1985 får vi en stor
nedbørshendelse (66mm) og potensialenergi ved punkt A får en respons 6 dager seinere,
men metningsgrad viser en respons dagen etter.

Figur 5.6.1. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Tromsdalen med nedbør fra scenario 1 og
observasjonspunkt A2 og A1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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Potensialenergi
24,60
24,30
24,15
23,99
23,98
23,98
23,96
23,92
23,84
23,54
23,54
23,51
23,49
23,43
23,42

Metningsgrad
0,43
0,42
0,41
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

Kritisk dato
09.06.1984
05.07.2000
29.10.1985
12.07.1981
30.06.1996
26.06.1997
24.06.1989
01.07.1988
15.07.1997
21.06.1996
19.06.1996
11.07.1993
09.06.1992
01.06.1986
03.07.1993

Kritisk dato
02.08.2001
24.10.1985
18.12.2007
11.01.2002
24.05.1986
03.12.1989
31.05.1984
04.05.1990
03.11.2004
18.05.2010
04.06.1984
17.06.1997
23.06.1996
03.07.1981
11.09.2004

Tabell 5.6.1. Høyre. Høyeste potensialenergi fra A2 for hele simuleringsperiode. Venstre. Høyeste
Metningsgrad fra B1 for hele simuleringsperiode. Fra simuleringene for senario 1 i Tromsdalen for en
30° skråning.
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Figur 5.6.2. Simuleringsresultater for observasjonspunkt A2 for 1985

Responsen fra 1985 er mye mer tydelig i resultatene fra observasjonspunkt B som vises i
Figur 5.6.3 med tilsvarende kritiske datoer i Tabell 5.6.2. Tabellen viser at den 25.
oktober 1985 har vi fått et 30-års maksimum for både potensialenergi og metningsgrad og
vi kan lett identifisere hendelsen allerede i Figur 5.6.3 spesielt i metningsgradsresultatene.
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Figur 5.6.4 viser resultater for 1985 for observasjonspunkt B. Metningsgraden gir en klar
respons den 25.10.1985. Potensialenergi gir også en respons den 25.10.1985 som
representerer en 30-års maksimum for Tromsdalen (men ikke så stor som de store
responsene vi har sett for Fana). En ting til som er interessant er at den 13. oktober har vi
en stor vanntilførsel (53mm) som tilsynelatende har påvirket metningsgraden og
potensialenergien veldig lite.

Figur 5.6.3. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Tromsdalen med nedbør fra scenario 1 og
observasjonspunkt B2 og B1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.

74

Potensialenergi
50,78
50,49
50,49
50,38
50,29
50,24
50,19
50,19
50,18
50,18
50,16
50,14
50,13
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50,07

Kritisk dato
25.10.1985
04.08.2001
02.06.1984
20.12.2007
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20.05.2010
25.06.1996
27.05.1986
06.07.1981
25.06.1997
14.06.1997
27.06.2000
02.06.1992

Metningsgrad
0,85
0,51
0,50
0,44
0,43
0,41
0,40
0,40
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,38
0,38

Kritisk dato
25.10.1985
04.08.2001
02.06.1984
20.12.2007
02.08.2001
18.12.2007
20.06.1997
11.01.2002
24.05.1986
03.12.1989
04.05.1990
03.11.2004
18.05.2010
03.07.1981
23.06.1996

Tabell 5.6.2. Høyre. Høyeste potensialenergi fra B2 for hele simuleringsperiode. Venstre. Høyeste
Metningsgrad fra B1 for hele simuleringsperiode. Fra simuleringene for senario 1 i Tromsdalen for en
30° skråning.

Vi skal sammenligne simuleringsresultatene med et løsmasseskred (Tabell 4.9) den
15.07.1999.
Figur 5.6.5 viser simuleringsresultater for 1999 for observasjonspunkt B. Vi ser ikke noen
store responser i løpet av juli. Faktisk hele året ser problemfritt ut. Resultatene for
Tromsdalen viser ikke noe som kunne indikere at det er fare for løsmasseskred i juli.
Dette skredet er av de få registrerte skredd på Tromsøya og fra Figur 4.13 ser vi at hele
øya er middels korrelert (50%) med simuleringenes vanntilførsel. Antar at
vanntilførselsserie ikke er representativ av forholdene på Tromsøya.
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Figur 5.6.4. Simuleringsresultater for observasjonspunkt B2 for 1985. A. Potensialenergi ved punkt B2.
B. Metningsgrad ved punkt B1.
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Figur 5.6.5 Simuleringsresultater fra Tromsdalen for 1999. A. Potensialenergi ved punkt B2. B.
Metningsgrad ved punkt B1.
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5.7 Virumdalen scenario 1
Simuleringsresultater fra observasjonspunkt A er vist i Figur 5.7.1 med tilsvarende
kritiske datoer i Tabell 5.7.1. Resultatene er litt spesielle siden vi ikke har et godt samsvar
mellom potensialenergi og metningsgrad. For eksempel i 1981 får vi en 30-års maksimum
potensialenergi men ikke en tilsvarende stor respons i metningsgrad, mens 30-års
maksimum metningsgrad ikke har noe tilsvarende stor potensialenergi.

Figur 5.7.1. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Virumdalen med nedbør fra scenario 1 og
observasjonspunkt B2 og B1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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1981 og 1997 skiller seg ut i Tabell 5.7.. og dermed viser vi mer detaljerte resultater for
disse årene i Figur 5.7.2 og 5.7.3 tilsvarende for observasjonspunkt A. mai – juni
perioden i Figur 5.7.2 er interessant fordi modellens respons ser ut til å være 8 dager
forsinket. Dette har sikkert noe å gjøre med hvordan vanntilførselen fordeler seg over
denne perioden. Man merker flere uker med moderat vanntilførsel og potensialenergi
akkumuleres helt til den får sin lokalmaksimum den 01.06.1981. En slik situasjon får man
til å lure på om man burde definere kritisk dato på en annen måte. Det er ingen tvil på at
verdien på potensialenergi eller metningsgraden er viktig for å bestemme en kritisk dato
men kanskje man burde ikke definere en kritisk dato men en kritisk periode som starter
fra dato responsen starter helt til dato vi får maksverdi. I dette tilfelle burde vi kanskje har
definert en kritisk periode fra ca. den 15. mai helt til den 1. juni.

Potensialenergi
24,77
24,70
24,33
24,27
23,96
23,66
23,65
23,64
23,63
23,62
23,61
23,60
23,56
23,49
23,42

Kritisk dato
01.06.1981
05.06.1981
04.11.1983
08.11.1983
27.09.1997
08.04.1997
26.05.1983
04.06.1995
07.06.1995
31.05.1983
15.05.1986
22.05.1983
25.05.2000
05.06.1983
10.10.2009

Metningsgrad
0,46
0,44
0,43
0,42
0,42
0,41
0,41
0,40
0,40
0,40
0,40
0,39
0,39
0,39
0,46

Kritisk dato
09.10.1992
01.04.1997
15.08.2003
01.04.1990
27.10.1983
14.09.1997
10.09.1997
15.10.1994
22.03.2011
02.11.1983
19.06.2010
10.04.1999
21.10.1995
28.08.1995
09.10.1992

Tabell 5.7.1. Høyre. Høyeste potensialenergi fra A2 for hele simuleringsperiode. Venstre. Høyeste
Metningsgrad fra A1 for hele simuleringsperiode. Fra simuleringene for senario 1 i Virumdalen for en
30° skråning.
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Figur 5.7.2. Simuleringsresultater for observasjonspunkt A2 for 1981

25

1000
14.09.1997

Potensialenergi (m)

24

27.09.1997

08.04.1997

800

23

600

22

400

21

200

20

Vanntilførsel (10‐4 m)

31.03.1997

0
jan

feb mar apr mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov des

Tid (dager) år 1997
Vanntilførsel

45° skråning

35° skråning

30° skråning

40° skråning

Figur 5.7.3. Simuleringsresultater for observasjonspunkt A2 for 1997

Avviket mellom vanntilførselshendelse og responsen i september 1997 er enda større i
Figur 5.7.3. Disse resultatene vil også være bedre beskrevet av en kritisk periode som
starter den 14.september og strekker seg ut helt til den 27. eller 28. september. Man kan
også si det samme om responsen man observerer i overgangen mars-april som er også
forsinket.
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Simuleringsresultater for observasjonspunkt B vises i Figur 5.7.4 med tilsvarende kritiske
datoer i Tabell 5.7.2. I motsetning til resultatene for punkt A viser disse resultatene et
godt samsvar mellom stor potensialenergi og stor metningsgrad.
Figur 5.8.5 viser simuleringsresultater fra observasjonspunkt B for 1997. Responsen i
mars-april er større enn den i september. Potensialenergi er noen høyere men
metningsgraden er nesten på fullmetning (93%) i overgangen mars-april. Begge responser
er knyttet til høy vanntilførsel som er av samme størrelse (84mm) to til tre dager før
responsene.

Figur 5.7.4. Potensialenergi (opp) og metningsgrad (ned) fra Virumdalen med nedbør fra scenario 1 og
observasjonspunkt B2 og B1 tilsvarende. Kurvene viser resultatene for en 30°, 35°, 40° og 45° skråning.
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Potensialenergi
50,78
50,64
50,49
50,43
50,40
50,39
50,27
50,26
50,22
50,21
50,21
50,20
50,17
50,17
50,14

Kritisk dato
02.04.1997
29.10.1983
17.08.2003
27.05.1981
21.05.1981
16.09.1997
12.10.1992
17.10.1994
18.11.2004
13.09.1997
04.11.1983
11.05.1986
04.04.1990
30.08.1995
31.05.1995

Metningsgrad
0,93
0,64
0,54
0,46
0,46
0,44
0,44
0,43
0,43
0,42
0,41
0,40
0,40
0,40
0,40

Kritisk dato
02.04.1997
29.10.1983
17.08.2003
09.10.1992
26.05.1981
21.05.1981
16.09.1997
15.08.2003
14.09.1997
01.04.1990
10.09.1997
02.11.1983
15.10.1994
19.09.1997
22.03.2011

Tabell 5.7.2. Høyre. Høyeste potensialenergi fra B2 for hele simuleringsperiode. Venstre. Høyeste
Metningsgrad fra B1 for hele simuleringsperiode. Fra simuleringene for senario 1 i Virumdalen for en
30° skråning.
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Figur 5.7.5. Simuleringsresultater for 1997. i Virumdalen. A. Potensialenergi ved punkt B2. B.
Metningsgrad ved punkt B1.

Vi skal sammenligne simuleringsresultatene med et løsmasseskred den 14.08.2003
(Tabell 4.11). Storbrådten (2011) har undersøkt dette skredet som har rammet
Virumdalen den 14-15 august 2003. Fra Tabell 5.7.1 og 5.7.2 ser vi at den 15.august 2003
finnes på begge tabeller for metningsgraden. Tabell 5.7.2 viser den 17.08.2003 som
kritisk dato for potensialenergi mens Tabell 5.7.1 viser ingen kritiske dato for 2003 blant
de 15 største i simuleringsperioden.
Figur 5.7.6 viser simuleringsresultater for 2003 for observasjonspunkt B. Vi får gode
responser fra både potensialenergi og metningsgrad den 17.08.2003. Vanntilførselen som
produserte disse responsene kom en par dager før. Den 14. august får vi 70mm
vanntilførsel og dagen etter 76mm. Responsene er signifikante og dermed kan vi med
sikkerhet anta at modellen ville kunne prognosere denne skredhendelsen.
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Figur 5.7.6. Simuleringsresultater fra Virumdalen for 2003. A. Potensialenergi ved punkt B2. B.
Metningsgrad ved punkt B1.
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5.8 Oppsummering
Vi har presentert simuleringsresultater for to observasjonspunkter A og B (Figur 2.4) og
for 5 lokaliteter (Figur 4.1). Først fokuserte vi på ekstreme verdier i resultatene enten det
var potensialenergi eller metningsgrad, siden de kan svekke stabiliteten i en skråning og
utløser skred. Deretter prøvde vi å sammenligne resultatene med historiske skredd i
samme lokalitet i perioden 1980-2011.
Det er ingen tvil på at det finnes en korrelasjon mellom vanntilførsel og skredhendelser.
Men resultatene viser at det finnes ikke en enkel og direkte korrelasjon mellom dem. En
stor vanntilførsel vil ikke alltid utløse et skred. Forholdet mellom vanntilførsel og
skredfare er avhengig av hvor vannmettet er skråningen fra før. Når skråningen er
allerede betydelig vannmettet vil til og med en moderat nedbørshendelse vare nok til å
utløse skred. Vi har sett flere eksempler på dette. Dette sammenhenget mellom
skråningens vannmetning og størrelse på vanntilførsel gjør det vanskelig å finne enkle
terskelverdier for å bestemme skredfare.
Potensialenergi og metningsgrad er nær knyttet til hverandre. Som regel kommer
metningsgrad til å respondere fortere til vanntilførsel enn potensialenergi. Potensialenergi
reagerer tregere til vanntilførsel spesielt for observasjonspunkt A og som regel vil ikke få
store verdier om metningsgraden ikke er minst 30% før vanntilførsel inntreffer.
Når metningsgrad er mindre enn 20% til og med stor vanntilførsel vil ha en moderat
effekt på metningsgrad og potensialenergi. Dette ofte fører til situasjoner hvor moderat
vanntilførsel over etter par gir mye større respons enn en enkel stor vanntilførsel (f. eks.
Fana, november 2005).
Resultater fra observasjonspunkt B reagerer raskere til vanntilførsel. Responsene kommer
som regel 2 dager etter vanntilførselshendelsen. Pga. nummeriske problemer knyttet til at
vi bruker vanntilførsel med døgn verdier kan man ikke forvente en raskere respons fra
modellen.
Da vi sammenlignet simuleringene med aktuelle skredhendelser oppstod 3 typer
resultater. 1. Simuleringene og skredhendelsene passet bra sammen og simuleringene
kunne brukes som prognoseverktøy for disse skredene. 2. Simuleringene ga svake
responser for skredhendelsene og dermed fungerte simuleringene dårlig som
prognoseverktøy. 3. Ikke noe betydelig respons i simuleringene i tilknytning til
skredhendelsen.
I Anastølande sammenlignet vi 3 løsmasseskred med simuleringene. Løsmasseskredene
den 18.05.2004 og14.11.2005 ble fanget av simuleringene mens for løsmasseskredet den
22.09.2007 fikk vi en svak respons i simuleringene.
De 3 løsmasseskred som vi sammenlignet med simuleringene i Fana ga 3 forskjellige
resultater. Løsmasseskredet den 15.11.2005 ble fanget bra fra simuleringene.
Skredhendelsen den 14.09.2005 ga en moderat-stor respons i simuleringene men likevel
ikke så stor at man kan si at simuleringene har fanget skredfaren. Løsmasseskredet i mars
2009 ble ikke fanget i det hele tatt siden ikke noen vanntilførsel er registrert for mars.
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I Otta har vi flere løsmasseskred hvorav den første er registrert den 15.04.1989 og alle de
andre (4 skredhendelser) har funnet sted i perioden fra 29. april til og med 6. mai 2008.
Responsen for april 1989 er liten. Med maks vanntilførsel på ca. 20mm kunne det ikke
forventes en stor respons i simuleringene. I 2008 får vi også en moderat respons som
fanger skredperioden bra og som skyldes flere dager etter hverandre med vanntilførsel
mellom 20mm og 22mm. Vi kan ikke forvente store responser i Otta når vanntilførsel er
så liten. Fra den andre siden er Otta kjent for nedbør med høy intensitet. Tatt i
betraktning at Otta ligger i et nedbørsfattig område, burde vi tilpasse vår vurdering av
simuleringsresultatene og vurdere ”moderate” responser som meget betydningsfulle i en
prognosesammenheng.
I Tromsdalen var det kun 1 løsmasseskred i databasen for den 15.07.1999 som ble ikke
fanget opp pga. lav vanntilførsel (28mm). Til slutt har vi et løsmasseskred i Virumdalen
den 14.08.2003. Vi fikk middels til høye responser fra modellen som var blant de høyeste
responser i 30årsperioden. Så det ble fanget opp på en tilfredsstillende måte.
Ut av 13 skredhendelser totalt fikk vi en bra respons på 8 av dem, 3 middels responser og
2 dårlige responser. Å få ca.60% av prognosene på plass er kanskje ikke dårlig, men 13
skredhendelser danner ikke en solid base for statistikk heller.
De skredene som ga en middels respons er interessante og man burde i fremtiden forsøke
å forstå bedre prosessene som er årsaken til disse skredene. Man kan forklare responsen
ved å anta at nedbørshendelsen hadde en høy intensitet men man burde prøve å verifisere
dette eventuelt. De skredene som ga en dårlig respons er også interessant men på en helt
annet måte. Har må men se nærmare på vanntilførselsseriene som ble brukt i
simuleringene og eventuell se om man kan avdekke feilkilder i datasettet.
Interpolasjonsmetodene som brukes av meteorologisk institutt er ikke problemfrie. Man
likevel burde prøve å finne ut hvilke områder er problematiske og ta hensyn til det i en
prognosesammenheng. Dette kan også være knyttet til skredd klassifiseringen. Er vi
sikker på at disse skredene er løsmasseskred? Skredklassifisering er en komplisert
problem, spesielt i Norge. Et flomskred eller en gravitasjonsstrøm (debris flow) kan
utvikle seg lenger ned i vassdraget til et løsmasseskred. I så fall kan vi ikke forvente at
lokale nedbør og simulerte grunnvannsprosesser vil fange opp en slik skredhendelse.
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6 Stabilitet av skråningene
Fra Jordmekanikk vet vi at skråningens stabilitet er avhengig av vanninnholdet i
løsmassene som danner skråningen. Det kan man forklare på en enkel måte ved å betrakte
total vekten av løsmassene i skråningen som er åpenbart på sitt høyeste når løsmassene er
fullmettet. Det finnes flere metoder for å beregne stabilitetsforholdene i en skråning.
Jordmekanikk bruker en sikkerhets faktor (SF) som uttrykker forholdet mellom motstands
krefter og førende krefter for å bestemme tilstanden av sikkerheten i skråningen. SF får
verdier større enn 1 når motstandskrefter er større enn førende krefter og mindre enn 1 i
motsatt situasjon. Hvis de førende krefter er større enn motstandskreftene får vi skred. Per
definisjon dermed vil en stabil skråning ha en SF verdi større enn 1.
Ligningene og metodene som brukes for å estimere SF er ingeniørorientere, dvs. de tar
ikke direkte hensyn til geologiske inhomogeniteter i løsmassene. For å ta høyde på
geologiske inhomegeniteter introduseres det tilleggsfaktorer i beregningene. Ved å kreve
at SF blir ikke mindre enn 1.25 for eksempel eller å gange løsmassenes egenvekt med en
faktor på 1.2, eller begge deler osv. prøver man å sikre at stabiliteten som er beregnet
ligger på den ”sikre” siden.

6.1 Grunnvannstand og vannmetning
I simuleringene estimerer vi grunnvannstand og vannmetning. Grunnvannstand kan
estimeres enten som total hydraulisk potensialenergi ht [m] eller som poretrykk p [kPa].
Forholdet mellom de to er gitt fra Bernoulis likning hvor he er hydraulisk potensialenergi
pga. høyde, ρ vannets densitet og g tungteakselerasjon.

En viktig forskjell mellom de to er at potensialenergi er beregnet fra bestemt datumnivå
(vanligvis havenivå) mens poretrykket er kun lokal vanntrykket uten referanse nivå og det
er antatt at lufttrykket er 0 (atmosfærisk trykk) mens suggeeffekter i markvannssone gir
negativ poretrykk.
Vannmetning kan beregnes som metningsgrad S med verdier fra 0 til 1 hvor 1 er
fullmetning. Alternativet er å bruke løsmassenes porøsitet og utrykke vannmetning som
andel av porøsitet som er vannmettet. I så fall får man verdier mellom 0 og totalporøsitet
(f. eks 0 til 0,35) hvor verdier lik totalporøsitet tilsvarer fullmetning.

6.2 Stabilitetsanalyser
Grunnvannstand og vannmetning kan brukes til å estimere SF ved å bruke en enkel
skråningsligning. Likningen antar at skråningens stabilitet er avhengig kun av
skråningens helning og vanninnhold samt egenvekt og kohesjon. Bruddplanet er antatt å
ligge parallelt med skråningen og dermed trenger vi bare å definere en kritisk mektighet
for hele skråningen.
Likningene av denne typen er lett å utledde. Man definerer en blokk på skråningen og
estimerer førende krefter (pga. blokkens vekt) og motstands krefter (pga. friksjonen
mellom blokken og bakken) og får et uttrykk av SF. ( Figur 6.1)

87

Figur 6.1 Prinsipptegning for utledning av likningene for en enkel stabilitetsberegning

To slike likninger er utleddet for analysene i dette kapittelet. Det første bruker en
vannmetningstall m for å ta hensyn til grunnvannstanden i skråningen. Når
vannmetningstallet er lik 0 betyr at skråningen er helt tørr, mens en verdi lik 1 betyr at
grunnvannstand er helt til overflate og at skråningen er fullmettet.
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Liste med parametere…
c
H
b

ɸ

w
U
m

kohesjon [kPa]
mektighet [m]
skråningens helning (grader)
friksjons vinkel (grader)
løsmassenes egenvekt
vannets egenvekt
poretrykk [kPa]
Vannmetnings tall (0 til 1)

I likning (2) er grunnvannstanden introdusert via poretrykk U. Ellers er kohesjon og
friksjonsvinkel implementert på samme måte.
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Det er viktig å påpeke at likningene viser at løsmasser uten kohesjon kan ikke være
stabile for skråninger med helninger større enn friskjonsvinkel. Setter vi får eksempel i
likning (1) c = 0 , SF = 1 og m = 0 får vi
tan

tan

for en tørr skråning, mens for en fullmettet skråning er m = 1 og får vi (forenklet
beregningene ved å anta at  ≈ 2 og w ≈ 1)

 w
tan   tan b  tan   2 tan b

Dvs. at for en friksjonsvinkel på 25 vil maksimum b være mellom 25 og 13.1 avhengig
av grunnvannsnivået i skråningen. Siden friksjonsvinkelen får sjelden verdier over 35,
må man konkludere at skråninger over 35° kan ikke være stabil om løsmassene har ikke
en betydelig kohesjon. Kohesjonen må i så fall være avhengig av løsmassenes mektighet.
I Tabell 6.1 er det beregnet kohesjonsverdier som er nødvendig for å få SF = 1 for 30° og
45° graders skråninger i tørr og fullmettet tilstand. Løsmassenes vekt øker med økende
mektighet og dermed trenger man en større kohesjon for at skråningen skal være stabil.
Vannmettede forhold vil også svekke stabiliteten og må kompenseres med større
kohesjon.
Fra Tabell 6.1 ser man at om løsmassene har en mektighet på 4 m, kohesjon lik 2 kPa og
en helning på 30° vil fullmetningsforhold i skråningen få den til å rase. Hvis mektigheten
er 2m med samme kohesjon og helning da er skråningen ubetinget stabil.

Mektighet
(m)
1
1,5
2
3
4
5

Helning 30 grader
Tørt
Vannmettet
Kohesjon
Kohesjon
0,167
0,516
0,250
0,774
0,333
1,033
0,500
1,549
0,666
2,065
0,833
2,581

Helning 45 grader
Tørt
Vannmettet
Kohesjon
Kohesjon
0,534
0,767
0,801
1,150
1,067
1,534
1,601
3,301
2,135
3,067
2,668
3,834

Tabell 6.1. Minimums kohesjonsverdier som er nødvendig for å at en skråning på 30° og 45° skal være
stabil for forskjellige mektigheter dvs. SF = 1. ( Friksjonsvinkel 25°)

Den største kohesjon i Tabell 6.1 er lik 3,834 kPa og tilsvarer en fullmettet 45° skråning
med en 5 m løsmassesmektighet. Alle skråninger som har en løsmassesmektighet mindre
enn 5 m og en helning mindre enn 45° vil per definisjon være ubetinget stabile om de har
en kohesjon lik 3,834 kPa.
Dette vises i Tabell 6.2 hvor vi har beregnet SF verdier for løsmasser med kohesjon lik
3,834 for forskjellige helninger, vannmetning og mektigheter, friksjonsvinkelen er antatt
å være lik 25°. Man merker at for hver helning og uavhengig av metningsgrad og
mektighet har SF en bestemt variasjonsbredde. Lineariteten i likningene garanterer at
denne rekevidden er konstant for hver helning.
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Grunnen at vi diskuterer alt dette om likningene og hvordan de oppfører seg er fordi vi
ønsker å finne en måte å normalisere simuleringsresultatene (kapittel 5) slik at vi kan få et
bedre estimat for skredfare i en bestemt situasjon. Å bruke sikkerhetsfaktor isteden for
potensialenergi og metningsgrad gjør det mulig å sammenligne resultater fra forskjellige
skråninger (helninger) og tilpasse resultatene til stedlige forhold uten å endre
simuleringsparametere. Man kan for eksempel anta at skråninger i Otta har en lavere
kohesjon enn de i Fana og dermed øke analysens sensitivitet.

Helning 30
Mektighet m=0 m=1
1
5,235 4,831
1,5
3,759 3,355
2
3,021 2,618
3
2,283 1,880
4
1,915 1,511
5
1,693 1,289
Rekkevidde
0,404
Kritisk H
23,00 7,43

Helning 35
m=0 m=1
4,746 4,413
3,386 3,053
2,706 2,373
2,026 1,693
1,686 1,353
1,482 1,149
0,333
12,20 6,12

Helning 40
m=0 m=1
4,449 4,171
3,151 2,837
2,502 2,225
1,854 1,576
1,529 1,251
1,334 1,057
0,278
8,76 5,39

Helning 45
m=0 m=1
4,301 4,067
3,022 2,789
2,383 2,150
1,744 1,511
1,425 1,192
1,233 1,000
0,233
7,19 5,00

Tabell 6.2 Beregning av sikkerhetsfaktor SF for løsmasser med forskjellige helning, vannmetning og
mektighet for en konstant verdi av kohesjon lik 3,834 kPa Siste rad viser kritiske mektighet for
løsmassene. ( Friksjonsvinkel 25°)

Tabell 6.2 forteller i denne sammenhengen at vi burde ikke bruke den samme
kohesjonsverdi for alle helninger. Kohesjonsverdier som gir SF verdier som viser at
skråningen er ubetinget stabil er ikke nyttige. Vi trenger å beregne kohesjonsverdier som
er til en vis grad sammenlignbare med hverandre.
Helning 30
Helning 35
Helning 40
Helning 45
Mektighet
Kohesjon
m=0 m=1 m=0 m=1 m=0 m=1 m=0 m=1
2,58147330 1,404
1
3,13397743
1,333
1
5m
3,55583593
1,278
1
3,83423086
1,233
1
3,207 m 2,45927570
1,233
1
3,1525 m 2,24195456
1,278
1
3,1105 m 1,94964736
1,333
1
3,077 m 1,58863867 1,404
1
Tabell 6.3. Estimering av kohesjonsverdier spesifikke til simuleringsresultatene fra FEFLOW. Forklaring
i teksten.

I Tabell 6.3 har vi beregnet kohesjonsverdier som er tilpasset simuleringsresultatene for
observasjonspunkt A og B. Mektigheten av løsmassene er 5m ved punkt A og dermed får
vi 4 forskjellige verdier avhengig av helningen. Rekkevidden for SF verdiene er den
samme som i Tabell 6.2 men nå ved fullmetning får vi brudd. For observasjonspunkt B er
også løsmassenes mektighet avhengig av skråningens helning og dermed estimerte vi
kohesjonsverdier for en bestemt helning og mektighet. Kohesjonsverdiene er gitt med en
presisjon på 8 desimaler som er den samme som resultatene fra FEFLOW er oppgitt i. Så
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stor presisjon er egentlig unødvendig og misvisende siden likningene vi bruker er ikke
sofistikert nok til å kreve en slik presisjon. En presisjon på 3 desimaler burde være
tilstrekelig og som regel er alle parameterverdier avrundet til 3 desimaler.
A

B

Figur 6.2. Simuleringsresultater fra Anastølande fra observasjonspunkt A utrykt via sikkerhetsfaktor SF.
(Scenario 1) A. Potensialenergi er brukt for å bestemme vannmetning. B. Metningsgrad er brukt til å
bestemme vannmetning.

Ved å bruke kohesjonsverdiene oppgitt i Tabell 6.3 kan vi sammenligne
simuleringsresultater fra observasjon punkt A og B uansett helning. Man kunne eventuelt
ta det et steg videre og bruke forskjellige friksjonsvinkler for hver helning slik at man får
den samme rekkevidde for alle skråningene men da blir det ikke hensiktmessig å utføre
analysen for flere helninger.
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Ved å bruke potensialenergi og metningsgrad til å beregne en passende verdi for
vannmetning m i likningene og kohesjonsverdiene fra Tabell 6.3 kan man beregne daglige
SF verdier. Resultatene fra en slik omberegning for scenario 1 fra Anastølande vises i
Figur 6.2 og 6.3 for observasjonspunkt A og B tilsvarende.
A

B

Figur 6.3. Simuleringsresultater fra Anastølande fra observasjonspunkt B utrykt via sikkerhetsfaktor SF.
(Scenario 1) A. Potensialenergi er brukt for å bestemme vannmetning. B. Metningsgrad er brukt til å
bestemme vannmetning.

Resultatene er påvirket av de underliggende antagelsene som ble brukt og disse burde
diskuteres. Ved tørre forhold (dvs. m = 0.0) er SF lavere for en 45° skråning ( SF = 1.233)
enn en 30° skråning ( SF= 1.404). Dette skyldes først og fremst utformingen av
likningene og parameterverdiene vi har brukt (Tabell 6.3) og gjenspeiler at en 45°
skråning vil generelt sett være mer ustabil enn en 30° skråning. Ved fullmetning (dvs. m
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= 1.0) er begge skråninger like ustabile (SF = 1.0), men man burde ikke glemme at 45°
skråningen ( c = 3.83 kPa) har en betydelig høyere kohesjon enn den 30° skråningen (c
=2.58 kPa).
La oss sette en terskelverdi SF = 1.1 og bruke den som faregrense for skred. I Figur 6.2A
finnes det 4 skredhendelser som ligger i faresone for alle skråninger, mens fra Figur 6.2B
får vi 4 hendelser for 30° skråningen, 2 for 35° skråningen, mens 40° og 45° skråningene
ikke er i faresonen for hele perioden. Hvis man sammenligner disse resultatene med de
opprinelige simuleringsresultatene i Figur 5.2.1 og Figur 5.2.6 er det åpenbart at vi har
ikke fått noe nytt ut av analysen. Det eneste forskjell er vi kan sammenligne direkte
resultater fra punkt B pga. normaliseringen. Det eneste vi får av denne analysen er at vi
kan definere en felles terskelverdi for SF som kan brukes for alle resultatene.
Man kan få bedre informasjon ut av analysen om man bruker likning (2) isteden for
likning (1). Dette innebærer at man må beregne porerykket U fra potensialenergi og
deretter korrigere for høyde eller få poretrykksresultater direkte fra FEFLOW.

Figur 6.4. Sikkerhetsfaktor estimert via poretrykksresultater for scenario 1 fra Anastolane for
observasjonspunkt A.

Poretrykk er mye mer sensitive til endringer og er i stand til å fange opp ekstreme
situasjoner i skråningen mye bedre. Figur 6.4 viser sikkerhetsfaktor beregnet fra
poretrykksresultater fra FEFLOW for punkt A. Resultatene i Figur 6.4 er sammenlignbare
med resultatene i Figur 6.2A. For en terskelverdi SF = 1.1 fikk vi 4 skredhendelser for en
30° skråning i Figur 6.2A men nå får vi 9 hendelser. Flere hendelser har fått lavere SF
verdier når vi bruker poretrykk isteden for potensialenergi fordi poretrykk kan fange opp
overtrykksforhold i skråningen på en mye bedre måte enn potensialenergi.
Overtrykksforhold (i.e. når grunnvannspeilet treffer overflaten) er gjenspeilet i
potensialenergi med at den får verdier som er noen få cm over bakkenivå. Poretrykk
derimot får en ekstrem økning i slike situasjoner.
Resultatene i Figur 6.4 er annerledes på en annen viktig måte også. Opp til nå har vi sett
at 30° skråningene gir nesten alltid de største responsene, og at responsene avtar med
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økende helning. Skråninger med store helninger får mindre nedbør per lengde skråning og
har en større hydraulisk gradient. Alt dette fører til mindre vannmagasinering i skråninger
med stor helning i forhold til skråninger med liten helning. Vi har observert denne
effekten på alle resultatene vi har fått i våre simuleringer. Poretrykksresultater fra
FEFLOW viser også denne effekten men SF-resultatene i Figur 6.4 gjør ikke det. Det er
flere hendelser i faresonen (mindre enn SF=1.1) for 45° skråningen enn for 30°
skråningen. Dette skyldes at Likning (2) produserer SF verdier uten en øverst og nederst
grense som Likning (1) gjør. For eksempel for en 45° skråning får vi SF verdier som er
større enn 1,233 når negativ poretrykk oppstår og SF verdier betydelig mindre enn 1,0 når
overtrykk oppstår. Forhold i skråningen som danner overtrykk vil være forsterket av
Likning (2).

6.3 Terskelverdier og sikkerhetsfaktor
Å sette terskelverdier som kan brukes til prognoser og evaluering av skredfare er en
komplisert oppgave. Simuleringene har gitt oss litt innsikt til prosessene og
Skreddatabasen innsikt til virkeligheten, men man trenger å se nærmere på flere og større
områder for å si noe konkret om hvilke terskelverdier vil fungere bra for en bestemt
region. Vi kommer likevel to å foreslå 2 enkle måter å definere terskelverdier på.
Det ble nevnt i §5.9 at i forkant av en nedbørshendelse burde metningsgrad være 30% for
å få en stor respons i simuleringene. For å få en metningsgrad på 30% under idealiserte
statiske forhold, burde grunnvannstanden ligge omtrent 70 cm under måledybden som i
simuleringene er 37,5 cm. Dvs. at grunnvannstanden burde ligge 1,08 m under bakkenivå.
Dette kan vi bruke som terskelverdi for skredfare. I Tabell 6.4 vises terskelverdier for
observasjonspunkt A og B for hver helning og tilsvarende sikkerhetsfaktor.

Helning 45°
Helning 40°
Helning 35°
Helning 30°

Metningsgrad Potensialenergi Potensialenergi
Punkt A
Punkt B
30% 1,163
25,77 1,050
61,21 1,078
30% 1,195
25,77 1,060
57,91 1,095
30% 1,233
25,77 1,072
54,44 1,115
30% 1,283
25,77 1,087
50,77 1,141

Tabell 6.4. Terskelverdier for metningsgrad og potensialenergi for observasjonspunktene A og B med
tilsvarende sikkerhetsfaktor

Verdiene i Tabell 6.4 er nyttige kun i situasjoner hvor man skal vurdere skredfare ut av
simuleringsresultater og burde tilpasses til de stedlige forholdene før de er tatt i bruk. For
eksempel i Otta er 30-årsmakimum for potensialenergi i en 30° skråning for punkt B lik
49,53m som er vel under terskelverdien i Tabell 6.4 (50,77 m). En slik tilpasning kan
innføres ved å redusere friksjonsvinkelen og /eller kohesjon i beregningene.
Fra en praktisk side har vi innført to enkle terskelverdier. Det første er knyttet til
metningsgrad. La oss si at man måler metningsgrad i en skråning i en dybde på ca. 40cm
og få en verdi som er større eller lik 30%. Da burde man betrakte skråningen som
potensielt i fare siden til og med en moderat nedbørshendelse kan heve grunnvannstanden
betydelig i skråningen. Den andre terskelverdien er knyttet til grunnvannstanden i
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skråningen. Hvis man måler grunnvannstand i en skråning og den ligger mindre enn 1,1m
fra overflaten burde man betrakte stabiliteten som kritisk.
Å definere terskelverdier på denne måten virker rimelig men allerede i Tabell 6.4 ser vi at
den skaper en skjev vurdering av stabiliteten for forskjellige helninger. Når
grunnvannstanden er 1,1m fra overflaten da er en 45° skråningen mer ustabil enn en 30°
skråning.
Hvis man bruker sikkerhetsfaktor for å definere terskelverdier kommer alle skråninger til
å være like ustabile men grunnvannstanden vil varierer fra skråning til skråning avhengig
av helningen. Dette er en personlig vurdering men SF = 1,15 burde være en god
terskelverdi. Den er større enn alle SF-verdiene som vises i Tabell 6.4 og dermed
overestimerer vi skredfaren og får brukbare feilmarginer.
Helning Mektighet Kohesjon φ=27° φ=25° φ=23°
30
5,00
2,581
1,28
1,86
2,53
35
5,00
3,134
1,64
2,25
2,97
40
5,00
3,556
2,05
2,70
3,46
45
5,00
3,834
2,52
3,22
4,03
30
3,08
1,589
0,78
1,14
1,56
35
3,11
1,950
1,02
1,40
1,85
40
3,15
2,242
1,29
1,70
2,18
45
3,21
2,459
1,62
2,06
2,58
Tabell 6.5. Terskelverdier for grunnvannstand i en skråning for SF = 1,15. De første 4 radene tilsvarer
observasjonspunkt A mens de siste 4 observasjonspunkt B. De første 3 koloner brukes som input til
likning (1) for å estimere vannmetning m som deretter gir oss grunnvannstandsverdiene. Resultatene
for 3 forskjellige friksjonsvinkler vises i de 3 siste koloner. Verdiene gir grunnvannsdybden fra
bakkenivå.

Resultatene av å bruke SF = 1,15 vises i Tabell 6.5. Vi har valgt å vise resultater for 3
friksjonsvinkler. Dette viser sensitiviteten av resultatene til endringer i friksjonsvinkel.
Det også illustrerer hvordan man kan ta i betraktning stedlige forhold. For eksempel
resultatene for φ=23° er bedre egnet for Otta enn de for φ=25°.
Man kan sikkert finne flere andre måter å definere terskelverdier på. For å gi prognoser
på regionalskala burde man kanskje anvende andre enklere metoder. For eksempel å
kontrollere om metningsforholdene i en region ligger på ca. 30% og at det forventes en
nedbørhendelse med en 5-års returperiode de neste dagene.
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7 Konklusjoner
Hensikten med prosjektet har vært å vurdere skredutløsende prosesser ved å se på
grunnvannsendringene i en skråning ved dynamisk endring av meteorologiske forhold.
Dette gjorde vi ved å bruke en grunnvannsmodell (FEFLOW) for å utføre simuleringer
som kunne belyse forholdene i 5 lokaliteter. Resultatene kan oppsummeres som følger:
1. Bratte skråninger magasinerer mindre grunnvann. Skråningsvinkelen er viktig når
ekstrem vanntilførsel (nedbør + eventuell snøsmelting) inntreffer, men under
normal vanntilførsel får vi omtrent den samme responsen uavhengig av
skråningsvinkel.
2. I simuleringene har vi definert et høyporøst topplag på skråningene. Dette laget
vil ikke påvirke resultatene på en vesentlig måte. Det er egenskapene til
hovedlaget som dominerer, og dermed er det dette laget som er viktig å kartlegge.
3. Likningene (Van Genuchten, Brooks-Corey, Haverkamp ,osv), som anvendes for
å simulere umettede forhold vil ha stor påvirkning på resultatene.
4. Overvåkingsstasjoner bør plasseres midt på skråningen for bedre å fange opp
endringer knyttet til stor vanntilførsel.
5. Skråninger bestående av løsmasser med store mektigheter vil ha en forsinket
respons på nedbørshendelser. Overvåkingsstasjoner plassert nederst på
skråningen kan fange dette opp, men i de fleste tilfeller, vil dette ikke være av
interesse for typiske norske skråninger.
6. Simuleringsresultatene er kun avhengige av vanntilførsel og er ikke sensitive til
lokale forhold. Dvs. at simuleringene ikke tar hensyn til lokale geologiske,
sedimentologiske eller meteorologiske forhold.
7. Simuleringsresultatene viser at stor vanntilførsel har betydelig større effekt på
grunnvannsnivået i skråningen om vannmetningsgraden midt i skråningen og
målt 40 cm under bakken er 30% eller høyere i forkant av vanntilførselen og
meget dempet effekt om den er lavere enn 20%.
8. FEFLOW kan ikke brukes som en del av et operativt skredvarslingssystem fordi
den er for beregningsintensiv (tidkrevende).
9. Bruk av geotekniske metoder for å vurdere skredfare viser at poretrykk målt ved
bunnen av løsmassene midt i skråningen gir den beste responsen og kan benyttes
for å definere terskelverdier. Alternativet er å bruke vannmetningsgraden målt
midt i skråningen i en dybde mellom 40 og 50 cm.
Følgende kommentarer kan knyttes til konklusjonene: Simuleringstiden kan reduseres
betraktelig om man kun simulerer en skråning isteden for fire skråninger som vi har gjort
her.
For alle nedbørprognosene og i sensitivitetsanalysen har vi observert en forsinket respons
ved observasjonspunktet A nederst i skråningen i forhold til nedbørshendelsen. I
virkeligheten vil denne responsen også være påvirket av endringer i elvevannstanden som
vi holder konstant i våre simuleringer.
Likningene som benyttes vil også ha mye å si for hvor rask respons vi får i modellen. Vi
kan også endre denne responsen ved å endre de hydrauliske parameterverdiene som er
brukt for lag 2 i modellen.
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Konklusjon 4 og 5 er viktige med hensyn til plassering av observasjonsstasjoner. Siden de
fleste skred starter opp i dalsidene er det logisk å anta at vi burde plassere
observasjonsstasjoner også her. Simuleringene viser at forholdene oppe i skråningen er
viktigere enn forholdene nede i dalen. Målinger av metningsgraden ser ut til å fange
skredene både nederst og midt i skråningen.
Konklusjon 6 er viktig og gjelder ikke bare for de simuleringene vi har utført med
FEFLOW i dette prosjektet, men for alle typer simuleringene uansett hvilket
simuleringsverktøy som brukes.
FEFLOW i sin nåværende form, bruker mye tid for å kjøre simuleringene. Hvis man
reduserer størrelsen på modellen (antall elementer) beregningstiden reduseres. Man må i
tillegg automatisere både ”lesing” av data og behandling av resultatene for å fange opp
kritiske hendelser. Dette vil kreve mye arbeid.
Når det gjelder skråninger er hydrologi/meteorologi og geologi knyttet sammen. Nedbør
og snøsmelting setter begrensinger for hvilken type skråninger – fra en geologisk
(sedimentologisk) side som er stabile i et område. Alle skråninger som ikke tolerer de
gjennomsnittlige lokale meteorologiske forholdene har allerede rast ut. De som står igjen,
står i fare for å rase ut når mer ekstreme meteorologiske hendelser inntreffer. Vi bør
derfor definere hva som er ekstremt for hver lokalitet. Modellen må deretter tilpasses til å
fange opp lokale ekstremhendelser. I FEFLOW ser vi to mulige tilpasningsmetoder:
1. Endre de hydrauliske parametrene i modellen for hver lokalitet/region
2. Bruke et fast sett med hydrauliske parameterverdier for modellen, men
normalisere vanntilførsel i hver lokalitet/region
Geotekniske metoder er en tredje måte å tilpasse resultatene til lokale forhold. Ved å
endre løsmassenes geotekniske egenskaper - kohesjon og friskjonsvinkel - kan man gjøre
skredfarevurderinger via lokale sikkerhetsfaktorer, Videre arbeid bør fokusere på:


Hvorfor finnes det løsmasseskred i skreddatabasen som simuleringene ikke klarte
å fange opp? Det finnes flere mulige årsaker til dette, og disse bør prøves ut for
hvert tilfelle.



Hvor store avvik finnes det mellom de idealiserte forholdene som vi har simulert
og naturlige forhold i feltet?



Nedbørsintensitet er en meget viktig parameter som ikke er vurdert i dette
prosjektet.
Hvordan bestemmer man hvilken vanntilførsel som er representativ for en stor
region?
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