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Sammendrag:

Det er mangel på lange tidsserier av kvalitetssikrede skredobservasjoner for å
kunne si noe om historiske trender i skredaktiviteten i Norge de siste 50-100
årene. Derfor valgte vi å bruke simulerte skredindekser som «proxydata» for
jord-, sørpe- og flomskredaktiviteten og antok at disse indeksene har en
betydelig korrelasjon med faktisk skredaktivitet. Det ble analysert 23 000
simulerte daglige kart av skredindekser «HydMetIndeks Geo» (HMG-indeks)
og «Avrenning fra snøpakken (sørpe)» (AFS-indeks) i den 63 år lange
perioden 1958-2020. Disse indeksene brukes aktivt i NVEs varslingstjeneste i
vurderingen av jord-, sørpe- og flomskredfarenivået tre dager frem i tid. I
tillegg ble også kart (griddata) på avrenning til og vannmetning i bakken
analysert i samme perioden, siden disse er inngangsvariabler til indeksene.
Analyser viste en generelt stor år-til-år variabilitet og mer eller mindre
økning i både avrenning til bakken (pga. regn og snøsmelting) og vannmetning
i bakken i alle sesonger og landsdeler (Øst- og Vestlandet, Midt- og NordNorge). Det var likevel kun de økende trendene i vintersesongen (desemberfebruar) som var funnet signifikante på 95 % konfidensnivå for (i) HMGindeksens utbredelse, (ii) avrenning til bakken og (iii) vannmetning i bakken.
Dette gjaldt alle de fire studerte landsdelene. Mildere vintere og flere
episoder med regn-på-snø og snøsmelting om vinteren kan være årsaken til
de signifikant økende trender. I tillegg var trender i vinter-/vårsesongen
(november-juni) signifikante for avrenning til bakken, men ikke for den
relaterte AFS-indeksens utbredelse. Ingen statistisk signifikante trender i
høstsesongen (september-november) var funnet i perioden 1958-2020.
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Forord
Klimaet i Norge har blitt stadig våtere og varmere de siste tiårene og disse endringene
påvirker allerede mange deler av samfunnet. Ett av de viktige konsekvensene av
klimaendringer er endringer i skredfaren og hyppigheten av skred i Norge. Det har lenge
vært et relevant spørsmål om det har blitt mer skred de siste tiårene som følge av varmere
og våtere klima, men svaret til dette spørsmålet har forblitt usikkert. I denne rapporten
analyseres 63 år lange tidsserier (1958−2020) av observasjons- og modellbaserte
skredindekser brukt av NVEs jord-, sørpe- og flomskredvarslingstjeneste. I mangel av
lange og godt kvalitetssikrede tidsserier av faktiske skredobservasjoner kan
skredindekser gi viktige indikasjoner på hvordan jord-, sørpe- og flomskredaktiviteten
kan ha endret seg i ulike deler av Norge de siste 60 årene.
Stor takk til kolleger i NVEs seksjon for varsling av flom og jordskredfare (HF) for gode
innspill til denne rapporten.

Hege Hisdal
Direktør, Hydrologisk avdeling

Rune Engeset
Seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Sammendrag
Det er mangel på lange tidsserier av kvalitetssikrede skredobservasjoner for å kunne si
noe om historiske trender i skredaktiviteten i Norge de siste 50−100 årene. Derfor valgte
vi å bruke simulerte skredindekser som «proxydata» for jord-, sørpe- og
flomskredaktiviteten og antok at disse indeksene har en betydelig korrelasjon med faktisk
skredaktivitet. Det ble analysert 23 000 simulerte daglige kart av skredindekser
«HydMetIndeks Geo» (HMG-indeks) og «Avrenning fra snøpakken (sørpe)» (AFS-indeks)
i den 63 år lange perioden 1958−2020. Disse indeksene brukes aktivt i NVEs
varslingstjeneste i vurderingen av jord-, sørpe- og flomskredfarenivået tre dager frem i
tid. I tillegg ble også kart (griddata) på avrenning til og vannmetning i bakken analysert i
samme perioden, siden disse er inngangsvariabler til indeksene. Analyser viste en generelt
stor år-til-år variabilitet og mer eller mindre økning i både avrenning til bakken (pga. regn
og snøsmelting) og vannmetning i bakken i alle sesonger og landsdeler (Øst- og
Vestlandet, Midt- og Nord-Norge). Det var likevel kun de økende trendene i
vintersesongen (desember-februar) som var funnet signifikante på 95 % konfidensnivå for
(i) HMG-indeksens utbredelse, (ii) avrenning til bakken og (iii) vannmetning i bakken.
Dette gjaldt alle de fire studerte landsdelene. Mildere vintere og flere episoder med regnpå-snø og snøsmelting om vinteren kan være årsaken til de signifikant økende trender. I
tillegg var trender i vinter-/vårsesongen (november-juni) signifikante for avrenning til
bakken, men ikke for den relaterte AFS-indeksens utbredelse. Ingen statistisk signifikante
trender i høstsesongen (september-november) var funnet i perioden 1958−2020.
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1 Introduksjon
Klimaet i Norge har blitt stadig våtere og varmere de siste tiårene. I følge «Klima i Norge
2100»-rapporten (Hanssen-Bauer et al., 2015) har årsmiddeltemperaturen økt med ca.
1° C fra 1900 til 2014. Det har vært både varmere og kaldere perioder de siste 100 årene,
men spesielt de siste 40 årene har økningen vært svært markant. Samtidig har
årsnedbøren økt over hele Norge med ca. 18 % økning siden 1900 (Hanssen-Bauer et al.,
2015). Været og klimaendringer påvirker mange deler av samfunnet, og ett av de viktige
følgene av det varierende været er skredaktiviteten over store deler av Norge. Et relevant
spørsmål er dermed om det er blitt mer skred de siste tiårene som følge av varmere og
våtere klima? Med «skred» mener vi i denne rapporten jordskred, flomskred og
sørpeskred.
Det finnes gode og lange tidsserier av observasjoner for regnmengder, lufttemperatur og
f.eks. flomvannføring i ulike elver, men det finnes lite eller ingen lange tidsserier av
systematiske og landsdekkende observasjoner av skredaktivitet, som går flere tiår tilbake
i tid. Dermed er det fortsatt uvisst om klimaendringer i de siste 50−100 år har endret
skredaktiviteten i Norge vesentlig.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har siden 2013 hatt en operativ daglig
varslingstjeneste for jord-, sørpe- og flomskredfare. I vurderingen av skredfaren brukes
ulike hydro-meteorologiske griddete kartprodukter om nedbør, snøforhold, avrenning etc.
som er tilgjengelig via varslingsportalen xgeo.no. Alle temakartene har en 1x1 km romlig
oppløsning over hele Norge. Et av de viktigste temakartene, som varslingstjenesten hos
NVE bruker til å vurdere daglig jord- og flomskredfare, er indeksen «HydMetIndeks
Geo» (fra nå av forkortet «HMG-indeksen»; Krøgli et al. (2018)). Denne indeksen kan
indikere fire jord- og flomskredfarenivåer: grønt, gult, oransje og rødt. Indeksen er basert
på simulert (i) relativ vanntilførsel til jord, (ii) graden av vannmetning i jord, samt (iii) en
«susceptibility»-indeks (Bell et al., 2014), som angir hvor utsatt de ulike områdene i
Norge er for jordskred mhp. topografi og jordtype. Den hydrologiske modellen som
simulerer inngangsdata for HMG-indeksen er «Gridded Water Balance» modell (GWBmodell; Beldring et al., 2003). Terskelverdier for gult, oransje og rødt nivå er basert på et
datasett av registrerte historiske skredhendelser (Boje et al., 2014; Colleuille et al., 2017;
Krøgli et al., 2018). En ekstra justering av terskelverdier er blitt gjort spesifikt for Sør- og
Østlandet (Boje, 2017).
I tillegg til jord- og flomskredfaren, er også sørpeskredfaren inkludert i farevurderinger
hos varslingstjenesten på NVE. I motsetning til jord- og flomskred, som er forbundet med
raske bevegelser av vannmettede løsmasser (jord, stein, grus og sand) ned bratte
skråninger, er sørpeskred hurtige flomliknende skred av vannmettet snø. I vurderingen av
daglig sørpeskredfare er indeksen «Avrenning fra snøpakken (sørpe)» (fra nå av forkortet
«AFS-indeksen») et viktig datagrunnlag, i tillegg til kvalitativ vurdering av bl.a.
egenskaper i bakken (teledyp, vannmetning) og snøpakkens lagdeling og struktur (Sund
et al., 2020). AFS-indeksen indikerer fire avrenningsnivåer (grønt, gult, oransje og rødt)
fra snøpakken i områder der det er minst 40 cm snødyp. Terskelverdier for gult, oransje
og rødt nivå er satt hhv. til 50, 80 og 120 mm avrenning per døgn fra bunnen av
snøpakken (pga. regn og snøsmelting). I motsetning til HMG-indeksen, er inngangsdata
for AFS-indeksen basert på seNorge snøkartmodellen (Saloranta, 2016).
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Siden det er mangel på lange nok tidsserier av kvalitetssikrede skredobservasjoner for å
kunne si noe om historiske trender i skredaktiviteten, skal vi i denne rapporten bruke
skredfareindekser brukt i NVEs jord-, sørpe- og flomskredvarslingstjeneste fra perioden
September 1957 til August 2020 som «proxydata» for skredaktiviteten. Med «proxydata»
mener vi data, som ikke er direkte antall faktiske skredhendelser, men relatert indirekte
data, som vi kan anta har en betydelig korrelasjon med faktisk skredaktivitet. På denne
måten håper vi å kunne antyde noe om mulige endringer i utbredelse og hyppighet av
jord-, sørpe- og flomskred i Norge de siste 63 årene siden slutten av 1950-tallet (kapitler
3.3−3.4).
Våre analyser og resultater av romlig og tidsmessig fordeling av HMG- og AFSindeksene i kapitler 3.1−3.2 kan også gi nyttig innsikt for skredvarslingen om styrker og
svakheter av disse skredindeksene i ulike sesonger og landsdeler.

2 Data og metoder
Vi konsentrerer oss om de tidsperiodene og skredtypene, som modellene og indeksene er
kjent for å fungere best på og ha mest relevans for, nemlig høst- og vintersesongen for
jord- og flomskred, og vinter-/vårsesongen for sørpeskred. Dermed gjelder ikke våre
analyser og resultater i denne rapporten for følgende skredtyper: (i) flomskred som er
forårsaket av styrtregn, typisk i sommersesongen; (ii) tørre og våte snøskred, der
snømengder, vindtransport og lagdeling av snøen spiller en stor rolle; (iii) leir- og
kvikkleireskred, steinsprang, steinskred og fjellskred, som har lengre responstid og mye
svakere korrelasjon med hydrometeorologiske forhold.
Siden terskelverdier i HMG-indeksen er fastsatt vha. historisk skreddata, kan man anta at
den er bedre «proxydata» for jord- og flomskredaktiviteten enn AFS-indeksen er for
sørpeskredaktiviteten. Selv om avrenning fra snøpakken er en av hovedfaktorene bak
utløsning av sørpeskred, inkluderer ikke AFS-indeksen informasjon om (i) varierende
snøtyper og struktur i snøpakken eller (ii) hvor tett lag bakken under snøpakken utgjør
pga. tele og vannmetningsgrad gjennom snøsesongen. Begge disse tidsavhengige
faktorene, som det ikke er tatt hensyn til i AFS-indeksen, kan medvirke til utløsning av
sørpeskred (Sund et al. 2020). Også lokale terrengformasjoner kan spille en stor rolle i
utløsning av sørpeskred (Sund et al., 2020). Samtidig kan sørpeskred utløses i prinsipp i
tilnærmet all type terreng, også temmelig flatt terreng. Dermed er det ikke like relevant å
inkludere en «susceptibility»-indeks for AFS-indekskart, som det er for HMG-indeksen
og vurderingen av jord- og flomskredfaren.
I denne rapporten analyseres alle de ca. 23 000 daglige kart av HMG- og AFS-indeksen,
samt avrenning til og vannmetning i bakken, i de 63 årene der det eksisterer kartdata (fra
1/9 1957 til 31/8 2020, som tilsvarer hydrologiske år 1958−2020 (fra nå av brukes
hydrologiske år i teksten)). Beregninger i denne rapporten inkluderer bl.a.
gjennomsnittlig utbredelse og hyppighet av gult, oransje og rødt nivå i indeksene, samt
langtidstrender. Resultater vises både for hele Norge og for fire ulike landsdeler,
Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge (inndelingen er vist i Figurer 1 og 3).
Landarealet til disse fire landsdelene er hhv. 81 242, 71 074, 61 612 og 106 662 km2.
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Gridcellevise gjentaksintervaller Tgj [år] for de ulike nivåene i indeksen (gult, oransje,
rødt) er enkelt beregnet basert på antall dager N nivåene oppstår i gridcellene, delt på 63
år, dvs. Tgj = 1/(N/63). Dermed er den lengste mulige gjentaksintervallen her 63 år,
tilsvarende kun én dag med utslag i hele den 63 år lange perioden.
Vi beregner lineære trendestimater for HMG- og AFS-indeksene i 63-årsperioden
1958−2020, basert på årlige tidsserier av summen av arealet av gult, oransje og rødt
utslag i HMG-indeksen over alle dager i høst- (september-november) og vintersesongen
(desember-februar), og i AFS-indeksen i vinter-/vårsesongen (november-juni). Det
oppsummerte utslagsarealet er vist som fraksjon av den respektive landsdelens totalareal.
Lignende trendestimater er også beregnet for inngangsvariabler til HMG- og AFSindeksen, dvs. avrenning til bakken (pga. regn og snøsmelting) fra GWB- og seNorge
snøkartmodeller, samt vannmetningsgrad i bakken fra GWB-modellen.
Vi beregner også tidsserier av antall dager med «mye utslag» i HMG- og AFS-indekser.
Begrepet «mye utslag» er her et relativt mål, som er definert som et sjeldent stort utslag
(minst gult) som overstiger 99 %-persentilen av den daglige utbredelsen for indeksen i en
bestemt landsdel og sesong. Det betyr at 1 % av dagene i sesongen i perioden 1958−2020
har «mye utslag» og at det i gjennomsnitt oppstår dager med «mye utslag» hver 100. dag i
sesongen. Utslagsarealer tilsvarende disse 99 %-persentil terskelverdier er vist i Figurer
7−8 og varierer fra 0 til 9115 km2 avhengig av type variabel, region og sesong. Til
sammenligning er arealet av Oslo kommune 454 km2.
I tolkningen av resultater i kommende kapitler er det verdt å merke seg at den operative
daglige varslingen av jord-, sørpe- og flomskredfare baserer seg på annen type
meteorologisk inngangsdata enn det som er brukt her. Nemlig, mens indekskart i våre
analyser bruker observasjonsbaserte historiske griddata av meteorologien (Lussana et al.,
2018a; 2018b), brukes i stedet prognoserte griddete værvarsler fra værvarslingsmodeller
(MEPS og EC) i indekskart for de kommende 3 dagene i den operative varslingen.
Værmodeller har høyere effektiv romlig oppløsning enn observasjonsbasert interpolert
griddata, og dermed kan man forvente større romlig nedbørvariabilitet generelt i
prognoserte griddata. Denne forskjellen kan gi annerledes utslag i indekskart for HMGog AFS-indekser fra den samme datoen, avhengig av om kartene er basert på historisk
(observasjonsbasert) eller fremtidig (prognose) værdata. Usikkerhetskilder i indekskart er
videre diskutert i kapittel 4 («Diskusjon»).
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3 Resultater
3.1 Romlig fordeling og gjentaksintervaller av HMGog AFS-indeksene
Figurer 1 og 3 viser kart over hyppigheten (gjennomsnitt antall dager per hydrologisk år i
1958−2020) av minst gult, minst oransje og rødt nivå i HMG- og AFS-indeksen i Norge.
Fordelingen av gridcellevise gjentaksintervaller er vist i Figurer 2 og 4.
For HMG-indeksen er det ganske jevn fordeling over hele landet, bortsett fra for rødt
nivå, der det er lite utslag på Vestlandet. Områder der det ikke forekommer noe utslag
(grå områder i Figur 1) henger sannsynligvis sammen med lav «suspectibility»-indeks,
dvs. generelt lav sannsynlighet for jord- og flomskred pga. topografi og jordtype. Disse
områdene, uten ett eneste utslag i HMG-indeksen i perioden 1958−2020, dekker 37, 59 og
83 % av Norge for hhv. minst gult, oransje og rødt nivå.
Det mest vanlige gjentaksintervallet Tgj (typetallet) i alle gridcellene med minst ett utslag
indeksen i perioden 1958-2020 er 0.1−0.2 år, 1−2 år og 63 år for hhv. minst gult, oransje
og rødt nivå i HMG-indeksen (Figur 2). Medianverdier av fordelingen av Tgj for disse
nivåene er hhv. 0.4, 3.9 og 32 år (Figur 2).
For AFS-indeksen er det mest utslag på Vestlandet og i Nordland, mens det er store
områder uten noe utslag på Østlandet og i Finnmark (grå områder i Figur 3), som henger
sannsynligvis sammen med at det i snøsesongen (snødyp>40 cm) om vinteren/våren ikke
finnes daglige regn- og snøsmeltingsmengder i griddata som overstiger 50 mm/døgn i
disse områdene. Områdene uten ett eneste utslag i AFS-indeksen i perioden 1958−2020
dekker 54, 84 og 97 % av Norge for hhv. minst gult, oransje og rødt nivå.
Fordelingen av AFS-indeksens gjentaksintervall Tgj er generelt mer spredt og bimodal
(Figur 4) enn HMG-indeksens, dvs. at utslag på minst gult nivå oppstår både ofte og
sjeldent i mange gridceller. Medianverdier av fordelingen av Tgj er 13, 32 og 63 år for
hhv. minst gult, oransje og rødt nivå (Figur 4).
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(a)

(b)

Figur 1: (fortsetter på neste side)
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(c)

Figur 1: Gjennomsnittlig antall dager per hydrologisk år i 1958−2020 der det er minst
(a) gult, (b) oransje eller (c) rødt nivå i indeksen «HydMetIndeks Geo» (HMG-indeksen).
På grå arealer har det ikke vært noen utslag i hele perioden 1958−2020. Definerte
landsdeler (Øst- og Vestlandet, Midt- og Nord-Norge) brukt senere i analyser er indikert
med røde linjer i kartet (a). De største verdiene i kartene er 10.3, 2.3 og 0.13 dager/år for
hhv. minst gult, oransje eller rødt nivå (99 %-persentilverdier).
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Figur 2: Fordeling av gridcellevis gjentaksintervall Tgj av minst gult, oransje eller rødt
nivå i indeksen «HydMetIndeks Geo» (HMG-indeksen) i alle gridceller der det er minst
ett utslag i perioden 1958−2020 (se Figur 1). Medianverdier er vist med vertikale stiplete
linjer. Øverste og midterste figurer viser samme fordelinger, men med ulik skala på xaksen («zoom in/out»).
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(a)

(b)

Figur 3: (fortsetter på neste side)
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(c)

Figur 3: Gjennomsnittlig antall dager per år i 1958−2020 der det er minst (a) gult, (b)
oransje eller (c) rødt nivå i indeksen «Avrenning fra snøpakken (sørpe)» (AFS-indeksen).
På grå arealer har det ikke vært noen utslag i hele perioden 1958−2020. Definerte
landsdeler (Øst- og Vestlandet, Midt- og Nord-Norge) brukt senere i analyser er indikert
med røde linjer i kartet (a). De største verdiene i kartene er 1.5, 0.2 og 0.02 dager/år for
hhv. minst gult, oransje eller rødt nivå (99 %-persentilverdier).
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Figur 4: Fordeling av gridcellevis gjentaksintervall Tgj av minst gult, oransje eller rødt
nivå i indeksen «Avrenning fra snøpakken (sørpe)» (AFS-indeksen) i alle gridceller der
det er minst ett utslag i perioden 1958−2020 (se Figur 3). Medianverdier er vist med
vertikale stiplete linjer.
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3.2 Fordeling over det hydrologiske året av HMGog AFS-indeksene
Figur 5 viser gjennomsnittlig (1958−2020) daglig areal (i % av landsdelens areal) av gult,
oransje og rødt nivå i HMG- og AFS-indeksen over hele det hydrologiske året (september
til august). For eksempel, en verdi på ca. 1 % for 15. oktober på Østlandet (Figur 5) betyr
at indeksen har i gjennomsnitt dekt ca. 1 % av Østlandets areal på denne datoen i
perioden 1958−2020.
Det er nokså jevnt fordelt utslag i høst- og vintersesongene i HMG-indeksen, mens om
våren i april-mai øker indeksens utbredelse betydelig pga. effekten av vedvarende
snøsmelting og dermed høy vannmetning i bakken. Pga. en kjent tendens til overestimert
snømagasin i GWB-modellen, som HMG-indeksen er basert på, er det grunn til å tro at
denne indeksen i vårsesongen også vil generelt overestimere den faktiske jordskredfaren
og hyppigheten av jordskred, i forhold til f.eks. høstsesongen da snøsmeltingen spiller en
mindre rolle. Pga. dette velger vi kun data fra to 3-måneders tidsvinduer septembernovember (høst) og desember-februar (vinter), der snøsmelting spiller mindre rolle, for
videre trendanalyser med HMG-indeksen (kapitler 3.3−3.4). Gjennomsnittlig daglig
utslagsareal av minst gult nivå på HMG-indeksen om høsten og vinteren (Figur 5) er hhv.
0.34 og 0.07 % for Østlandet, 0.47 og 0.32 % for Vestlandet, 0.46 og 0.46 % for MidtNorge, og 0.36 og 0.30 % for Nord-Norge. Største reduksjon av HMG-indeksens
utslagsareal fra høst til vintersesongen skjer altså på Østlandet, mens i Midt-Norge er det
ingen forskjell i gjennomsnittlig utslagsareal mellom disse to sesongene.
AFS-indeksen har en mer realistisk tidsmessig utvikling over snøsesongen (Figur 5), da
indeksen er basert på et sannsynligvis mer riktig estimat av snømengder fra seNorge
snøkartmodellen enn HMG-indeksen, som er basert på snødata og snøsmeltingsrater fra
GWB-modellen. AFS-indeksen har mest utslag i perioden fra ca. desember til april på
Vestlandet og i Nord-Norge (Figur 5). Denne indeksen har generelt lavere utbredelse enn
HMG-indeksen, og har spesielt lite utbredelse på Østlandet. Pga. en antatt realistisk
fordeling gjennom hele snøsesongen, velger vi data fra et 8-måneders tidsvindu i
november-juni (vinter/vår) for videre trendanalyser med AFS-indeksen (kapitler 3.3−3.4).
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(a)

(b)

Figur 5: Tidsserier av gjennomsnittlig (1958−2020) daglig arealutbredelse (% av
landsdelens areal) av gult, oransje og rødt nivå i indeksene (a) «HydMetIndeks Geo»
(HMG-indeksen) og (b) «Avrenning fra snøpakken (sørpe)» (AFS-indeksen) over hele det
hydrologiske året (september-august) i landsdelene Øst- og Vestlandet og Midt- og NordNorge. Høyden på søylene viser summen av arealene med gult, oransje og rødt nivå
(«stackplot»). Hvite vertikale stiplede linjer viser tidsvinduer september-november (høst),
desember-februar (vinter) og november-juni (vinter/vår), som er valgt for videre
trendanalyser (se Figurer 6, 8−10).
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3.3 Langtidstrender (1958−2020) i HMG- og AFSindeksene
I Figur 6 vises årlige 3-måneders summer av arealet for gult, oransje og rødt utslag i
HMG-indeksen for høst- og vintersesongene (september-november og desember-februar).
Det er stor variasjon fra år til år. Mens det i noen år er tilnærmet null prosent utbredelse i
en sesong, dekker den totale summen av gult utslag f.eks. i høstsesongen i hydrologisk år
2001 (dvs. september-november 2000) over to ganger Østlandets areal (Figur 6). I
høstsesongen er den tydeligste økningen på Vestlandet, der det er en økende trend på +3
%-poeng av Vestlandets areal per tiår (p-verdi = 0.27). Dvs. at i løpet av den ca. 60-år
lange tidsserien, har arealsummen av årlige utslag i høstsesongen økt i gjennomsnitt fra
ca. 30 % til 50 % av Vestlandets areal. Ingen av trendestimatene i HMG-indeksen i
høstsesongen er funnet statistisk signifikant forskjellig fra null på 95 % konfidensnivå. I
vintersesongen (Figur 6) er det derimot en økende trend i HMG-indeksen i alle
landsdelene og disse trendene er også statistisk signifikante på 95 % konfidensnivå. Fra
Vestlandet til Nord-Norge er det en økende trend på 4−7 %-poeng av landsdelenes areal
per tiår i vintersesongen.
Figur 7 viser antall dager av «mye utslag» per tiår (se definisjon i kapittel 2) i HMGindeksen for høst- og vintersesongene. Disse tallene gjenspeiler trendestimatene, der man
kan se en tendens til økende antall dager med «mye utslag» i 1960−2020 spesielt i
vintersesongen. 99 %-persentil terskelverdier for «mye utslag» (Figur 7) er lavere i
vinter- enn i høstsesongen, spesielt på Østlandet (1483 vs. 8708 km2), mens i Midt-Norge
er sesongforskjellen ikke stor (7336 vs. 7484 km2).
Figur 8 viser samme type resultater som i Figurer 6−7, men nå beregnet for AFS-indeksen
i vinter-/vårsesongen (november-juni). I Figur 8 finner vi den tydeligste trenden på
Vestlandet, der det er en økende trend i utslag-utbredelsen i AFS-indeksen på +2 %-poeng
av Vestlandets areal per tiår (p-verdi = 0.29). Dvs. at i løpet av den ca. 60-år lange
tidsserien, har summen av årlige utslag i AFS-indeksen i vinter-/vårsesongen økt fra ca.
20 til noe over 30 % av Vestlandets areal i gjennomsnitt. For resten av landsdelene er
trenden omtrent null (Figur 8), og ingen av trendestimatene i AFS-indeksen i vinter/vårsesongen er funnet statistisk signifikant forskjellig fra null på 95 % konfidensnivå.
Heller ikke resultater fra antall dager av «mye utslag» per tiår (Figur 8) i AFS-indeksen
for vinter-/vårsesongene viser noe klar og systematisk endring over tid, men kun en stor
variasjon fra tiår til tiår. Som vist i Figur 3, er det sjeldent utslag i AFS-indeksen på
Østlandet (99 %-persentil utslagsareal for AFS-indeksen på Østlandet er 0 km2), som
betyr igjen at tilnærmet alle dagene med utslag er definert som «mye utslag» for
Østlandet i Figur 8.
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Figur 6: Årlig gjennomsnittlig romlig utbredelse (fraksjon av landsdelens areal; 1.0 =
100 %) av gult, oransje og rødt nivå i indeksen HydMetIndeks Geo (HMG-indeksen) over
(a) høstsesongen september-november og (b) vintersesongen desember-februar i
1958−2020 i landsdelene Øst- og Vestlandet, Midt- og Nord-Norge. Hvite stiplede linjer
viser summen av de tre tidsseriene (dvs. minst gult nivå) og en lineær trend tilpasset
denne. Trendene i (a) er ikke signifikant forskjellig fra null på 95 % konfidensnivå i noen
av de fire landsdelene, mens i (b) er de signifikante i alle de fire landsdelene.
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(a)

(b)

Figur 7: Antall dager per tiår der det er «mye utslag» i indeksen «HydMetIndeks Geo»
(HMG-indeksen) i (a) høst- og (b) vintersesongen. En dag med «mye utslag» forekommer
når arealet av minst gult nivå utslag er over verdien på 99 % persentil-utslaget (se tall i
figurene).
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(a)

(b)

Figur 8: (a) Trender som i Figur 6 og (b) antall dager med «mye utslag» som i Figur 7,
men nå for indeksen «Avrenning fra snøpakken (sørpe)» (AFS-indeksen) i vinter/vårsesongen november-juni i 1958−2020. Areal-trenden i (a) er ikke signifikant
forskjellig fra null på 95 % konfidensnivå i noen av de fire landsdelene.
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3.4 Langtidstrender (1958−2020) i avrenning til og
vannmetning i bakken
Figur 9 viser årlige tidsserier for avrenning til bakken (pga. regn og snøsmelting) i høst-,
vinter- og vinter-/vårsesongen fra både seNorge- og GWB-modellene. Disse er
hovedinngangsvariabler i beregningen av HMG- og AFS-indeksene. Avrenning er
naturligvis signifikant lavere i vinter- enn i høstsesongen pga. snøakkumulasjon. Det er
en økning i avrenning til bakken i både seNorge- og GWB-modellene i vinter- og vinter/vårsesonger, som er signifikant forskjellig fra null på 95 % konfidensnivå i alle de fire
landsdelene. I høstsesongen er det også en økende trend i avrenning til bakken i alle
landsdelene og begge modellene, men denne økningen er mindre enn den i vinter- og
vinter-/vårsesongen og er ikke signifikant forskjellig fra null på 95 % konfidensnivå.
Man kan også se forskjellen i avrenningen til bakken mellom GWB og seNorge
modellene (Figur 9), der GWB gir vesentlig mer avrenning enn seNorge snøkartmodell
spesielt på Vestlandet. Dette skyldes sannsynligvis større antatte vertikale
nedbørsgradienter i GWBs interpoleringsrutine sammen med store høydeforskjeller i den
varierende fjelltopografien på Vestlandet.
Figur 10 viser årlige tidsserier for vannmetning i bakken i høst- og vintersesongen fra
GWB-modellen. Vannmetning i bakken er den andre hovedinngangsvariabelen i
beregningen av HMG-indeksen. Resultater her gjenspeiler de ovenfor for avrenning til
bakken, i og med at det er en generell økning i vannmetning i bakken i alle landsdelene,
men kun i vintersesongen er denne trenden signifikant forskjellig fra null på 95 %
konfidensnivå (gjelder alle landsdelene). Største trenden i vannmetning i høst- og
vintersesongen er hhv. på Vestlandet (ca. 3 %-poeng økning i perioden 1958−2020) og på
Østlandet (6 %-poeng økning i perioden 1958−2020). Trenden på Vestlandet i
høstsesongen er nært til å være signifikant på 95 % konfidensnivå (p-verdi = 0.08).
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Figur 9: Årlige sesongsum av avrenning til bakken (mm/sesong; pga. regn og
snøsmelting) fra GWB og seNorge modellene over 3-måneders høst- og vintersesonger
(september-november og desember-februar) og over 8-måneders vinter-/vårsesong
(november-juni) i 1958−2020 i landsdelene Øst- og Vestlandet og Midt- og Nord-Norge.
Stiplede linjer viser lineære trender tilpasset tidsseriene. Trendene i vinter- og
vinter/vårsesongene er signifikant forskjellig fra null på 95 % konfidensnivå i alle de fire
landsdelene, mens de i høstsesongen er ikke det.
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Figur 10: Årlige sesong-gjennomsnitt av vannmetningsgraden i bakken (%) fra GWBmodellen over høst- og vintersesongene (september-november og desember-februar) i
1958−2020 i landsdelene Øst- og Vestlandet og Midt- og Nord-Norge. Stiplede linjer
viser lineære trender tilpasset tidsseriene. Trendene i vintersesongen er signifikant
forskjellig fra null på 95 % konfidensnivå i alle de fire landsdelene, mens de i
høstsesongen er ikke det.
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4 Diskusjon
På grunn av mangel på lange kvalitetssikrede tidsserier av skredobservasjoner har vi tatt i
bruk skredfareindekser som «proxydata» for skredaktiviteten, for å kunne antyde noe om
hvordan hyppigheten av skred kan ha endret seg de siste ca. 60 årene. Disse indekser
fungerer generelt tilfredsstillende, og gir nyttig informasjon som brukes og tolkes aktivt i
operativ jord-, sørpe- og flomskredvarsling. Indeksen gir også unike og lange
høyoppløselige landsdekkende tidsserier, som det ikke er mulig å gjenskape vha.
skredobservasjoner. Indeksene reagerer på kombinasjonen av blant annet vannmetning i
bakken, snøsmelting, snødyp, nedbørmengder og overstigning av fastsatte terskelverdier.
En jevn moderat endring over tid i disse variabler gir ikke nødvendigvis tilsvarende
økning i skredindeksene pga. terskelverdiene og samspill mellom de ulike variablene.
Utfra trendanalyser og resultater i kapittel 3 er det spesielt vintersesongen som ser ut til å
ha hatt den mest tydeligst økende trenden i de studerte indeksene og inngangsvariablene.
I høstperioden har vi derimot ikke funnet statistisk signifikante trender. Våre analyser av
HMG-indeksen i vintersesongen går fra desember til februar og bevisst unngår
hovedsesongen for snøsmelting, der HMG-indeksen er kjent for å overestimere skredfaren
noe. Likevel ser vi en økende trend i avrenning, vannmetning og HMG-skredindeksen.
Mildere vintere i varmere klima vil føre til flere snøsmelte-episoder også i midtvinters,
samt hyppigere regn-på-snø episoder, som kan være årsaken bak de signifikant økende
trendene. For AFS-indeksen kan økning i avrenning over tid blir motvirket av økning i
temperatur og tidligere snøsmelting, som bidrar til minket snødekt areal og dermed
mindre arealdekning av sørpeskredindeksen.
Skredindekser er basert på observasjonsbaserte interpolerte kart av døgnnedbør og temperatur, som er brukt som inngang til hydrologiske modellsimuleringer. Trender i
disse inngangsdataene kan påvirkes av endringer i stasjonsgrunnlaget i interpoleringen
over tid, men siden vi har hatt regionalt fokus på store landsdeler (Øst- og Vestlandet,
Midt- og Nord-Norge) kan man anta at endringer i stasjonsgrunnlaget har hatt en mindre
effekt på våre regionale trender (se f.eks. Masson & Frei, 2016). Det er også kjente
svakheter i GWB-modellen, bl.a. ganske høy fastsatt verdi for vertikal nedbørsgradient,
som kan gi for mye nedbør og snø i høyere fjellterreng, f.eks. på Vestlandet. Det er også
forenklinger i seNorge snøkartmodellen, som gjør at den ikke fanger opp ekstreme
snøsmelte-episoder pga. mye vind, sterk solstråling og fuktig luft. Dermed blir ikke
sørpeskredfaren, som oppstår hovedsakelig pga. intens snøsmelting alene, godt
representert av AFS-indeksen. På samme måte er heller ikke vind, solstråling eller
luftfuktighet tatt med i betraktning i simuleringen av fordampning fra bakken og
vannmetningsgraden i GWB-modellen, som kan lede til systematisk avvik i visse
situasjoner.
Det er viktig å huske at våre analyserte skredindekser er kun «proxyer», og at
korrelasjoner mellom indekser og faktisk antall eller volum av jord-, sørpe- og flomskred
er ennå ikke blitt analysert i detalj. Dermed er det fortsatt usikkerhet i hvordan faktisk
skredaktivitet har endret de siste ca. 60 årene, og våre trendestimater kan kun gi en
indikasjon på dette, beheftet med usikkerheter som diskutert ovenfor. En detaljert
korrelasjonsanalyse av nyere kvalitetssikrede skredobservasjoner og skredindekser fra de
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siste 10−20 årene kunne gitt viktig og nyttig informasjon om hvor godt indekser faktisk
kan representere skredaktiviteten rundt omkring i Norge.

5 Konklusjoner
I denne rapporten har vi analysert 23 000 daglige simulerte kart av skredindeksene
«HydMetIndeks Geo» og «Avrenning fra snøpakken (sørpe)» (HMG- og AFS-indeksen),
samt avrenning til og vannmetning i bakken i hydrologiske år 1958−2020. Beregninger
har inkludert bl.a. gjennomsnittlig utbredelse og hyppighet av gult, oransje og rødt nivå i
indeksene og beregning av langtidstrender. Siden det er en stor mangel på lange nok
tidsserier av skredobservasjoner for å kunne si noe om historiske trender i
skredaktiviteten i Norge de siste 50−100 årene, har vi brukt HMG- og AFS-indekser som
«proxydata» for jord-, sørpe- og flomskredaktiviteten. HMG-indeksen er sannsynligvis
bedre «proxydata» for jord- og flomskredaktiviteten enn AFS-indeksen er for
sørpeskredaktiviteten, fordi terskelverdier i HMG-indeksen er estimert på grunnlag av
skredobservasjoner og fordi AFS-indeksen ikke tar i betraktning noen viktige sørpeskredutløsningsfaktorer, slik som snøtyper og struktur i snøpakken og hvor tett lag bakken
under snøpakken utgjør pga. tele og vannmetningsgrad gjennom snøsesongen.
Fordelinger av gjentaksintervaller for indeks-utslag i gridcellene er også generelt smalere
og mer definert for HMG- enn for AFS-indeksen (unimodal vs. bimodal fordeling; se
Figurer 2 og 4).
Analyse av inngangsvariabler i kapittel 3.4. viste en generelt stort år-til-år variabilitet og
mer eller mindre økning i både avrenning til bakken (pga. regn og snøsmelting) og
vannmetning i bakken i alle sesonger og landsdeler. Det var likevel kun økende trender i
vintersesongen (desember-februar) som var funnet signifikante på 95 % konfidensnivå for
(i) HMG-indeksens utbredelse, (ii) avrenning til bakken og (iii) vannmetning i bakken.
Dette gjaldt alle de fire studerte landsdelene Øst- og Vestlandet og Midt- og Nord-Norge.
Mildere vintere og flere episoder med regn-på-snø og snøsmelting om vinteren kan være
årsaken til de signifikant økende trendene om vinteren. I tillegg var trender i vinter/vårsesongen (november-juni) signifikante for avrenning til bakken, men ikke for den
relaterte AFS-indeksens utbredelse. Ingen statistisk signifikante trender i høstsesongen
(september-november) ble funnet.
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