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Kan forutsi  
jord skred ved å  
observere skråninger
Bedre modeller for å forutsi nedbørutløste jordskred vil reduse-re skader på men-nesker, eiendom og 
infrastruktur.

Ivan Depina
SINTEF Byggforsk

Det meste tyder på at kli-maet i 
Norge vil bli varmere, med mer ek-
strem nedbør. Ekstrem nedbør kan 
være en utløsende årsak til jord-
skred. Samtidig vokser befolk-nin-
gen, og sårbarheten for jordskred 
utgjør en større samfunnsrisiko.
Klima 2050 sikter på å redu-sere 
denne risikoen ved å utvikle ana-
lytiske og nume-riske løsninger for 
å forutsi jordskred, og forbedre 
vars-lingssystemer, metoder for 

skråningsstabilitet og sik-ringsme-
toder for infrastruk-tur. I denne ar-
tikkelen blir robuste og pålitelige 
metoder som kan redusere risiko-
en for jordskred omtalt.

Forutsigelse av nedbør utløste 
jordskred
Nåværende metoder er gode for 
å produsere generelle sannsynlig-
hetsberegninger for nedbørutløs-
te jordskred på en regional skala. 
Når skalaen blir redusert til små 
nedbørsfelt (f.eks.  10km2), be-

gynner usikkerheten i jordskred- 
og klimamodeller å dominere. 
Usikkerhetene er ofte knyttet til 
geotekniske, hydrologiske og kli-
matiske parametere som påvirker 
skråningsstabiliteten.

Disse usikkerhetene vil ofte 
hindre muligheten for å an-vende 
eksisterende avanser-te geotek-
niske, hydrologiske og klimatiske 
modeller som brukes for å vurde-
re skrå-ningsstabilitet som følge 
av nedbør. Bruken av disse mo-
dellene kan økes ved å utvikle og 

implementere metoder som redu-
serer usik-kerhetene. Økt bruk av 
mo-dellene vil bidra til bedre vur-
dering av farer og konse-kvenser 
gjennom risikosty-ring.

Observasjon av skråninger 
kan redusere usikkerheter
En mulig tilnærming for å redusere 
usikkerheter består i å samle mer 
informasjon om usikre paramete-
re, eller å øke nøyaktigheten til mo-
del-lene som brukes i bereg-nin-
ger. Det kan være en utfordren-

de oppgave å samle informasjon 
om usikre para-metere på grunn 
av områ-dets størrelse og belig-
gen-het, samt mangel på kost-ef-
fektive og pålitelige meto-der for 
å samle slik informa-sjon.

Vi vurderer en alternativ tilnær-
ming; å redusere usik-kerhetene i 
parameterne ved å se på oppfør-
selen til skrå-ningene. Ved en gitt 
ned-børsmengde kan en skråning 
enten gå til brudd eller ikke, og 
denne informasjonen kan bli brukt 
for å redusere usik-kerhet. Steds-
spesifikke ob-servasjoner av opp-
førselen til skråninger kan redusere 
usikkerheten og øke mulig-heten 
for at eksisterende modeller kan 
gi en bedre beregning av sann-
synlighe-ten for lokale, nedbørsut-
løs-te jordskred.

En annen motivasjon for å sam-
le informasjon fra skrå-ningsopp-
førsel for å redusere usikkerhet, er 
den relativt lave kostnaden dette 
utgjør sammenlignet med alter-
nati-ve og mer kostbare metoder.

Prosessen med å redusere usik-
kerhet basert på innsam-let infor-
masjon om oppfør-selen til skrå-
ninger er knyttet sammen med 
etableringen av en probabilistisk 
modell (basert på statistikk og 
sannsynlighet) for usikre parame-
tere som bruker en statistisk læ-

ringsmetode; kjent som bayesi-
ansk oppda-tering.

Forskningsplaner og 
sam-funnsfordeler
Strategien som er presentert her, 
er implementert med suksess på 
enkeltskråninger. Resultatene er lo-
vende, da de viser redusert usik-
kerhet, med økt og mer robust 
fo-rutsigelse av jordskred. Me-to-
den kan bli benyttet av industri-
en og offentlige part-nere i Klima 
2050 for å bedre utnytte begren-
sede ressurser avsatt til bygging og 
vedlike-hold av kritisk infrastruktur.
Fremtidige forskningsaktivi-teter vil 
rettes mot å videre-utvikle meto-
den til bruk i små nedbørsfelt, og 
utvide rammeverket til å ta inn yt-
terligere informasjonskilder (f.eks. 
digitale målinger).

Jordskred fra Heimgårdsberget, 
Signaldalen, Troms fylke.   
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