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Bakgrunn

Flodbølger ved NGI
─ Fagfelt bygget opp over 30-40 år

─ Kompetanse på skred og flodbølger

─ Er i forskningsfronten innenfor temaet

NVE har etterspurt hva usikkerheten er i våre resultater

Utvikling av verktøy og metodikk i samarbeid med NVE

Arbeid startet i 2017, delvis presentert på Fjellskredkonferansen 

Oppsummerer metodikk og erfaringer her 



Hvordan modelleres flodbølger etter skred

Volum
Sannsynlighet



Skreddynamikk

Skredform, hastighet og utløp
Basert på statistikk, modellering, erfaring



Generering av flodbølge

Avhengig av
• Skredhastighet
• Utløpsdistanse
• Frontareal



Bølgeforplantning og oppskylling

Den delen av modelleringen som 
det er minst usikkerhet knyttet til



Kritiske parametre og usikkerheter

Generering av bølge
─ Volum, skreddynamikk, utløpshastighet

─ Usikkerhet knyttet til hvordan skredet treffer vannet

─ Front areal

─ Undersjøisk utløpslengde

─ Treffhastighet (i forhold til vanndybden)

Bølgeforplantning og oppskylling
─ Den delen av modelleringen som har minst usikkerhet ved seg

Numeriske modeller verifisert ved å sammenligne med 
laboratorieforsøk med 1:500 skala fjordmodell Åkerneset



Standard metodikk

Utløsnings sannsynlighet gitt av NGU/NVE
─ Kanskje flere volumer med tilhørende utløsningssannsynlighet

Et skred for hvert av de aktuelle volumene

Gir en faresone for hvert av volumene

Faresonen er knyttet direkte til utløsningssannsynligheten

Ingen kvantifisering av variasjon og usikkerhet
─ Over-/under estimerte oppskyllingshøyder?



Standard metodikk (2)

Utløsningssannsynlighet 
1/300

Faresone >=1/300

Hva med usikkerhet i 
skredets form når det 
treffer vannet?



Ny metodikk utviklet, samarbeid med NVE

Kvantifisere usikkerheter og knytte disse direkte til faresonene

Probabilistisk modellering, flere tusen beregninger
─ Kraftigere maskiner tilgjengelig for beregning

Gitt utløsningssannsynlighet og volum

Variere parametere med størst innvirkning på flodbølgen

Knytte en sannsynlighet til hvert sett av parametere basert på
─ Ekspert vurdering (erfaringsbasert)

─ Modellering (skred)

─ Statistikk (utløpslengder)



Statistikk på utløpslengde

Statistikk basert på 
NGU (2002) og 
Romstad et al. (2009)

Regresjonsanalyse

H

L



Eksempel på bruk av ny metodikk

Utløsningssannsynlighet 
1/800 strandlinje

1/800
1/1000

Gradert sannsynlighet
Kan ta ut linje for alle 

sannsynligheter

1/5000



Eksempel fra Lyngen (2018)

Fire skred lokasjoner

Gitte sannsynligheter for utløsning 
gitt av NVE, basert på NGU’s
kartlegging.



Eksempel fra Lyngen (2018)

Utvalg av parmetere med 
tilhørende 
sannsynligheter

Parametervalg og 
sannsynligheter basert på 
statistikk, modellering og 
erfaring



Eksempel fra Lyngen (2018)

Faresonene direkte 
knyttet til TEK17
─ Gradert, trekke ut

─ 1/1000

─ 1/5000

«Evakueringssone»

Kan også skille mellom 
skredkilder

Basert på 18600 
simuleringer



Erfaring fra Lyngen

Usikkerhet kvantifisert – systematisk tilnærming 
─ kan også trekke inn usikkerhet i returperiode

Bedre håndtering av sannsynligheter koblet direkte opp til 
grensene i TEK17
─ Områder som med tidligere metodikk ville bli båndlagt kan nå frigjøres

Mer realistiske evakueringssoner
─ Bedre bakgrunnsdata for Politiet



Mulige utvidelser

Inkludere flere volumer med tilhørende ulike sannsynligheter
─ Forutsetter at slike vurderinger er gjort og er tilgjengelig

Metodikk kan brukes for andre naturfarer og f.eks. spesifikt 
fjellskred 





NORWEGIAN GEOTECHNICAL INSTITUTE
NGI.NO

#onsafeground


