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Abstrakt

Trekantskred er en spesiell type jordskred som oppst̊ar i skr̊aninger med lav
løsmassemektighet eller et sterkt konsolidert lag som skredet ikke kan ero-
dere videre ned i. Skredmassene tvinges derfor ut til sidene og kan bli svært
store og ødeleggende hendelser. I Norge har vi p̊a vestkysten svært mange
fjorder og dalsystemer hvor de topografiske forholdene ligger godt til rette
for at trekantskred skal kunne oppst̊a. Siden flere av disse omr̊adene er be-
bygde eller at folk ferdes her er det viktig å kartlegge de omr̊adene hvor faren
er størst for å minimere risikoen for skade p̊a mennesker og infrastruktur.
Denne oppgaven fokuserer p̊a kildeomr̊adene til 100 skredhendelser i Møre
og Romsdal og Sogn og Fjordane. Terrestrisk laser ble brukt for å hente inn
data i felt, mens laserdata fra Kartverket ble benyttet for å lage terrengmo-
deller til majoriteten av skredhendelsene for oppgaven. En statisk analyse
med logistisk regresjon ble utført med fokus p̊a terrengparametere som hel-
ning, kurvatur, oppstrøms areal, solinnstr̊aling og derivater av disse for å
finne ut hvilke av parameterene som er viktigst og hvor mye hver enkelt bi-
drar. I tillegg ble skredoverflatene interpolert for å finne et dybdeestimat for
skredene. Resultatene i denne oppgaven peker mot helning, solinnstr̊aling,
elevasjon og ruhet som de mest bidragytende parameterene og at den gjen-
nomsnittlige dybden for løsmasser i skredomr̊ader er p̊a litt mer enn en
meter.
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Preface

Denne oppgaven er levert til Institutt for gGeofag ved Universitetet i Oslo
(UiO) som kandidat for tittelen Master of Science in Geosciences (ECTS
120). Hovedveileder for oppgaven har vært Bernd Etzelmüller (UiO) med
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Kapittel 1

Introduksjon

I denne oppgaven studeres terrengparametere rundt løsneomr̊adet til en spe-
sifikk type jordskred som kalles trekantskred. Studieomr̊adet var i utgangs-
punktet begrenset til Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men tre skred-
hendelser fra Oppland ble ogs̊a tatt med siden utvalget var litt mindre enn
først antatt. Navnet kommer av den karakteristiske formen, da denne skred-
typen gjerne starter i et punkt for s̊a å utvides langs skredløpet. Dette er
som regel forholdsvis grunne skred, siden utløsninger i omr̊ader med tyk-
kere løsmasser har en tendens til å kanalisere fremfor å utvide. Det meste
av terrengdata i denne oppgaven er hentet fra kartverket sin sider, men to
omr̊ader hvor nyere terrengmodeller med høy oppløsning ikke eksisterer ble
skannet ble laserskanner i felt. Terrengparametere fra kildeomr̊adene brukes
for å gjøre en logistisk regresjonsanalyse mellom punkter i kildeomr̊adene til
skred og et tilfeldig utvalg av punkter fra landjorden i studieomr̊adet. Dette
skal, om terrengparameterne er skiller seg nok fra det tilfeldige utvalget,
kunne gi et faresonekart som viser potensielle omr̊ader hvor skred kan g̊a
basert p̊a de parametrene som hentes inn i terrenganalysen. Interpolasjon
av skr̊aninger skal kunne gi et estimat p̊a tidligere dybde i skredomr̊ader.

Jordskred defineres som delvis eller fullstendig vannmettede løsmasser
som beveger seg raskt i bratte skr̊aninger uten å kanalisere i en kanal og
kan opptre i alle størrelser, fra svært store hendelser p̊a flere kilometer til
de mindre som stopper etter noen f̊a meter(Hungr et al. 2014). Ettersom
temperaturen p̊a jorden øker grunnet global oppvarming vil været bli mer
ekstremt, og det vil for kystomr̊adene i Norge bety at nedbørsintensiteten
kan komme til å øke(Ramberg 2008). Store nedbørshendelser er den primæ-
re årsaken til utløsninger av jordskred og da er det spesielt de hendelsene
hvor nedbørsmengdene kommer i løpet av f̊a timer at skredfaren blir særlig
stor(Chien-Yuan et al. 2005). Det er derfor nødvendig å ta grep slik at folk
og infrastruktur i utsatte omr̊ader kan ta grep for å forebygge skade.
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Kapittel 2

Teori

Dette kapittelet tar for seg teorien bak det denne oppgaven handler om.
Først beskrives generering av terrengmodeller med fotogrammetrisk meto-
de, terrestriell lidarskanner og lidarskanning fra fly. Videre beskrives deriva-
ter og andrederivater av terrengmodeller som gjør at vi kan gjøre analyser
av terrengparametere som er avgjørende for hvilke omr̊ader som er mer ut-
satt for jordskred enn andre. Til slutt tar kapittelet for seg teorien rundt
jordskred og en kvartærgeologisk oppsummering som trengs for å forklare
løsmasseforholdene i omr̊adene som undersøkes.

2.1 Løsmasseskred

Et løsmasseskred er en hurtig massetransport som kan best̊a av stein, sand,
silt, grus og leire. Majoriteten av av skredhendelser har et høyt vanninn-
hold(H̊aland 2012), og den primære årsaken til at skred utløses er at det
enten plutselig kommer store mengder vann over kort tid, eller at det kom-
mer stabilt store mengder vann over lengre tid(Iverson 2000).

2.1.1 Klassifikasjon

Ulike skredtyper kan enkelt visualiseres ved et trekantdiagram som klassifi-
serer skredtypene basert p̊a materialinnhold. Figur2.1 er hentet fra H̊aland
(2012) og basert p̊a dette diagrammet inneholder skredtypen denne oppga-
ven omhandler stort sett stein, jord og vann.

3



4 KAPITTEL 2. TEORI

Figur 2.1: Klassifikasjon av skred basert p̊a forholdet mellom de ulike mate-
rialtypene

Løsmasseskred er ikke begrenset til Norske forhold, men opptrer over hele
verden der hvor topografiske forhold og reologi ligger til rette. En klassifika-
sjon av de ulike typene massebevegelser ble utledet av D.J Varnes i 1954 og
senere oppdatert i 1978 og 1996. Denne klassifikasjonen tar utgangspunkt i
materialtype og hva slags bevegelse skredet har. Bevegelsestypen deles inn i
fall, topple, slide, spread, flow og complex landslide. Denne klassifikasjonen
blir fremdeles brukt i dag, men i en revidert og oppdatert utgave som tar
hensyn til nyere forst̊aelse av løsmasseskred, b̊ade n̊ar det kommer til reologi
og mekanismer(Hungr et al. 2014). I denne klassifikasjonen blir samlebeteg-
nelsen Landslides brutt ned i mindre deler basert p̊a sammensetning og hva
slags bevegelse skredet har. Av de 32 ulike klassifikasjonene fokuserer denne
oppgaven primært p̊a det som kalles debris avalanche, som i denne oppgaven
vil refereres til som trekantskred. Dette navnet ble foresl̊att av Norges Geo-
logiske Undersøkelse (NGU) p̊a grunn av den geometriske formen skredet
etterlater i terrenget.

2.1.2 Løsmasser

For at et løsmasseskred skal kunne initieres er det en forutsetning at løsmasser
er til stede, s̊a omr̊ader med eksponert berggrunn anses ikke som utløpsomr̊ader
for løsmasseskred. Det er vanligvis omr̊ader som er dekket av morener fra
den forrige istiden som er mest skredutsatt i Norge p̊a grunn av det er denne
løsmassetypen som er mest utbredt i Norge. Jordskred kan ogs̊a g̊a i tidligere
skredavsetninger, forvitringsmateriale og marine leirer(Devoli et al. 2011).

2.1.3 Utløsende faktorer

Løsmasseskred utløses primært i omr̊ader hvor helningsvinkelen er større enn
30◦, men finnes ogs̊a i slakere terreng ned mot 22◦ og brattere enn 45◦(Devoli
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et al. 2011). Årsaken til at skredhendelser er sjeldne i brattere skr̊aninger er
at det som regel ikke finnes nok løsmasser til at skred skal kunne utløses ved
slike gradienter. Normalt oppst̊ar et skred p̊a grunn av endringer av forhol-
dene i det øvre laget. I Norge er dette som regel intens nedbør, men det kan
ogs̊a skyldes andre faktorer, som jordskjelv, menneskelig aktivitet eller hur-
tig snøsmelting og endringer i mindre bekkeløp (Schanche 2014). Ved alle av
de fem skredhendelsene som ble undersøkt av Sandøy G. (2017). Vannmeng-
den har mye å si for utløsningsmekanisme, type bevegelse, komposisjon og
ikke minst utløpsdistansen til skredet. Svært vannrike skred styres primært
av de hydrodynamiske lovene, mens det i skred som best̊ar primært av stein
eller jord er samspillet mellom partiklene (granulær dynamikk) som avgjør
hvordan skredet utvikler seg. De fleste større løsmasseskred starter ofte som
et mindre initialskred i omr̊ader hvor vann akkumuleres og eroderer derfra
videre i massene p̊a sidene av drensløpet(Norem H. 2012).

2.1.4 Skr̊aningsstabilitet

Det er flere faktorer som p̊avirker stabiliteten i en skr̊aning. Vegetasjon,
geomorfometri, løsmassetype, grunnvannsniv̊a og temperatur er viktige fak-
torer som p̊avirker stabiliteten, men den virkelige kraften som p̊avirker stabi-
liteten er tyngdekraften, som kontinuerlig drar p̊a materialene. Veldig enkelt
forklart m̊a skjærstyrken mot underlaget være større enn skjærstresset for at
en skr̊aning skal anses som stabil. Factor of safety er et m̊al p̊a ratio mellom
disse og skal ikke underskride 1.3 i forhold, da anses skr̊aningen som ustabil.
I forbindelse med løsmasseskred er det primært endring av skjærstyrken n̊ar
løsmassene blir mettet med vann som er årsaken til at skjærstresset stort
nok til at skred kan utløses. Enten i form av at det skjer en større utglidning,
eller at rennende vann setter i gang et lag med løsmasser som allerede har
f̊att redusert sin skjærstyrke p̊a grunn av vannmetning. Vegetasjon bidrar
til stabilitet ved dype røtter som reduserer fare for grunne skred. Gress og
urder binder jordpartikler i det øverste laget, røtter øker infiltrasjonskapa-
siteten til jorda slik at overflaterenning avtar, vanninnholdet i jorda avtar
ved plantenes opptak av vann. I tillegg vil vegetasjon skape ruhet i overfla-
ten som reduserer strømmehastigheten til overflateavrenningen(NGI 2013).
Disse effektene er naturligvis ikke gjeldende n̊ar det er snakk om ekstreme
nedbørshendelser siden rotsystemet til vegetasjonen trenger tid til å absor-
bere vannet. Vegetasjon kan ogs̊a virke destabiliserende p̊a skr̊aninger ved at
skogen i seg selv vil bli dradd under sterke vindkast. Rotvelt etterlater s̊ar i
landskapet som blir soner hvor erosjon lettere finner sted og kan s̊aledes bli
kildeomr̊ader hvor et lite steinsprang kan initiere en større massebevegelse.
Hogst av skog kan virke svært destabiliserende over tid n̊ar rotsystemene
r̊atner. V̊ate røtter kan bli særdeles glatte og fungere som en svært god
glideflate for fremtidige skred.
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Debris avalanche, trekantskred, jordskred eller landlaup

Den norske terminologien for denne skredtypen er jordskred, og det er denne
skredtypen oppgaven primært handler om. De kjennetegnes ved sin karak-
teristiske form, som har gitt opphav til navnet trekantskred, men kan ved
ulike kurvaturforhold ogs̊a f̊a ev avbøyd form. Skredtypen starter ved en
utglidning i et glideplan, i et punkt eller som bruddsoner. Løsmassene be-
veger seg hurtig nedover skr̊aningen, og materialer blir presset ut til sidene
n̊ar skredet vokser i omfang(NVE 2013). Dette skjer fordi skredet enten ikke
har nok kraft til å erodere videre ned i løsmassene, eller at det allerede har
erodert ned til berggrunn. Figur2.2 viser et eksempel p̊a skred av løssnø som
g̊ar over et mer konsolidert snølag. Siden løssnøen ikke kan grave seg ned i
det harde underlaget blir den tvunget ut til sidene og vi f̊ar et skredløp som
fortsetter utvidelsen helt til helningen blir lav nok til at skredet mister sin
energi og løsmassene avsettes. I Hungr et al. (2014) beskrives debris avalan-
che slik:

Very rapid to extremely rapid shallow flow of partially or fully satu-
rated debris on a steep slope, without confinement in an established channel.
Occurs at all scales.

Denne beskrivelsen sier kun at dette er en skredtype som ikke kanaliserer,
men ikke noe om løsmassene skredet g̊ar i. For at et skred skal utvides m̊a
det enten erodere ned til berggrunn eller en flate som er konsolidert nok til
at skredmassene ikke har kraft nok til å erodere videre. Om v̊aren kan tele
i bakken fungere som et glidedekke siden de øvre lagene tiner først. Dette
resulterer ofte i grunne skred(NVE 2013). Det er alts̊a en nødvendighet at
det initielle løsmassedekket er s̊apass tynt at massene ikke f̊ar nok kraft
til å kanalisere tidlig i skredløpet. I de tilfellene hvor dette skjer tidlig vil
skredtypen betegnes som et flomskred. I mange tilfeller ser vi at et jordskred
kan kanalisere midt i skredløpet, for s̊a å fortsette med å utvide. Det kan
ogs̊a være flere kanaler i skredløpet. Det er ikke alltid lett å se om disse
kanalene ble skapt under selve skredhendelsen, eller om de har blitt gravd
ut av fluviale prosesser i ettertid. Eksempler p̊a hvordan trekantskred ser ut
er illustrert i Figur3.2 (flyfoto) og Figur4.1(foto fra avsetningsomr̊ade)
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Figur 2.2: Skred av løssnø som g̊ar over et hardere snølag

Debris flow

En direkte oversettelse av debris flow til norsk finnes ikke i litteraturen,
men det beskrives best som et vannmettet løsmasseskred(H̊aland 2012).
Det er en distinkt type av massebevegelse som normalt utløses av inten-
se nedbørmengder over kort tid og/eller hurtig smelting av snø i bratte
skr̊aninger (Wang et al. 2014). Det skiller seg fra trekantskred ved at det fly-
ter grunnet det høye vanninnholdet og at skredløpet enten følger en allerede
etablert kanal eller at skredet i seg selv eroderer en kanal. At skredet flyter,
betyr i denne sammenheng at massebevegelsen foreg̊ar i flere lag internt i
massene, mens det i et trekantskred forg̊ar glidning p̊a et lag. I en artikkel
som beskriver den kvartærgeologiske utviklingen av det Norske landskapet
tar Fredin et al. (2013) med et eksempel p̊a debris flow fra Ulv̊aadalen fra
de vestre sentrale delene av Norge. Selv om dette skredet helt tydelig har
en utvidene form finnes det ogs̊a en kanal midt i skredløpet, og det sikkert
p̊a grunn av denne at skredet ble klassifisert som en debris flow. Om den-
ne var her før skredet, ble etablert under skredepisoden eller om den har
blitt gravd ut fluvialt i ettertid nevnes ikke. Debris flows g̊ar ofte i allere-
de etablerte raviner eller bekkeleier og ved store skredhendelser overskrider
massene kapasiteten til kanalen. Da tvinges massene opp og vil kunne ero-
dere p̊a samme m̊ate som et trekantskred. P̊a grunn av dette kan det ofte
være vanskelig å sette en klar grense for hva som skiller de to typene basert
p̊a fjernanlysemetoder som inspeksjon av flyfoto.
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2.2 LIDAR

I denne seksjonen forklares prinsippene bak datainnsamling ved hjelp av ter-
restriell(TLS) og flyb̊aren laserskanning(FBS). LIDAR et akronym for Light
detection and ranging som er den optiske ekvivalenten til radar. Prinsippet
bak Lidar er enkelt. Lidar er en aktiv sensor hvor en puls av lys sendes ut,
reflekteres fra en overflate, og mengden av lys som returneres loggføres sam-
men den totale tiden det tok fra lyset ble sendt ut og til det ble mottatt.
Klokkene som benyttes er svært nøyaktige(Suárez et al. 2005).

r =
c ∗ δt

2
(2.1)

Her er r avstanden fra skanner til overfate, c er lyshastigheten i vakum, t er
loggført tid for tur/retur av pulsen. Produktet deles to to for å sitte igjen
med lengden fra skanner til overflate(Baltsavias 1999).

Denne teknikken for avstandsbestemmelse kalles time of flight(TOF). En
annen metode for å bestemme avstander med Lidar er basert p̊a prinsippene
bak interferometri, som ser p̊a faseforskjeller i bølgene som sendes ut og mot-
tas i skanneren. Prinsippene bak dette diskuteres ikke noe nærmere, siden
denne oppgaven kun bruker TOF data. Figur2.3 viser hvordan tidspunkt
loggføres n̊ar laserpulsen sendes ut og mottas. Tidsdifferansen kombinert
med vinkler gir en nøyaktig posisjonsbestemmelse.

Figur 2.3: Prinsippet bak time of flight Lidar

Teorien bak genereringen av disse pulsene er noe mer komplisert, men
kort fortalt er det snakk om bruk av light amplification by stimulated emis-
sion of radiation (Laser). Atomer best̊ar av en kjerne som igjen best̊ar av
protoner og nøytroner. Elektroner finner vi i skall rundt kjernen. For å f̊a et
elektron til å hoppe fra et skall til et annet lengre unna kjernen m̊a vi tilføre
energi, og det m̊a være nøyaktig den energien som kreves for at elektronet
skal kunne foreta dette hoppet. Ikke mer, ikke mindre. Prosessen kalles å
eksitere et atom. I det et elektron har foretatt et hopp vil atomet alltid re-
turnere til mest stabile tilstand, grunntilstanden. Elektronet hopper tilbake
til sitt orginale skall. I prosessen frigjøres energi, og det er nøyaktig den
samme mengden som ble tilført. En av de mest praktiske m̊atene å frigjøre
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energi p̊a er ved å generere et foton, og det er akkurat dette som skjer. Foto-
ner, som vi oppfatter som lys, er en del av det elektromagnetiske spekteret
hvor større bølgelengder svarer til lave energimengder, og korte bølgelengder
svarer til høye energimengder2.4. S̊a, ved stimulert generering av disse ato-
mene, kan vi generere konsentrerte str̊aler med lys i de bølgelengdene vi selv
ønsker(Angelopoulou & Wright Jr 1999).

Figur 2.4: Det elektromagnestiske spektrum

2.2.1 Terrestriell innsamling

I denne oppgaven ble en skanner av merke Riegl LZ1000 benyttet. Dette
er en portabel skanner som g̊ar p̊a batterier og kan med en egnet ryggsekk
lett transporteres til plasser som ligger upraktisk til. Skanneren fungerer
ved at en laserstr̊ale med en bestemt bølgelengde sendes mot raske roteren-
de speil som beveger seg vertikalt. Speilet er formet som et polygon, noe
som gjør at lyset blir brutt opp i pulser. Dette genererer rette linjer i et
tenkt kartesisk system. I tillegg roterer skanneren steg-vis horisontalt, som
genererer en bestemt avstand mellom de vertikale linjene. Kombinasjonen
av vinklene fra det bevegelige speilet, horisontalvinkelen til skanner og av-
standen til overflaten som lyset ble reflektert fra brukes til å kalkulere en
3D XYZ posisjon. Dette gjøres for alle punktene individuelt og kombina-
sjonen av alle koordinatm̊alingene gir en detaljert 3D representasjon av av
landskapet, en punktsky. Data fra Lidar anses som en svært nøyaktig form
for elevasjonsdata og den store fordelen er den høye romlige oppløsningen
som er mulig å oppn̊a (Glenn et al. 2006). Punkttettheten er et produkt av
hvor mange m̊alinger skanneren foretar per sekund og varierer mellom de
ulike instrumentene, men en typisk nøyaktighet p̊a TLS er ±1.5cm innenfor
avstander mellom 800-1000m(Jaboyedoff et al. 2012). Selv om denne teo-
retiske nøyaktigheten er mulig å oppn̊a vil værforhold, d̊arlig reflektivitet i
overflatene og parallelle insidensvinkler p̊avirke resultatet.

Ved laser pulse repetition rate (PRR) p̊a 300 kHz kan denne skanneren
loggføre 122000 m̊alinger pr sekund fra en maksimal avstand p̊a 450 meter.
Den maksimale avstanden for skanneren er i manualen oppgitt å være 1400
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meter med PPR p̊a 70 kHz(Figur2.6. Figur2.7 viser hvordan maksimal av-
stand avtar med frekvens. Årsaken til dette er at skanneren registrerer en
puls i gangen. Desto lengre unna pulsen er, desto lengre tid vil det ta før lyset
fullfører en syklus. VZ1000 opererer mellom 2.5-1400m med en nøyaktighet
p̊a 8mm og presisjon p̊a 5mm. Str̊aledivergens er et m̊al p̊a hvor mye en puls
med lys vil utvide seg og er for denne skanneren 0.3mrad i følge manualen,
som tilsvarer en økning p̊a 30mm i str̊alebredde pr 100m. Dette betyr at en
enkelt puls vil ha en diameter p̊a 420mm p̊a den lengste avstanden som er
oppgitt å være 1400m. Under ideelle forhold, hvor lidaren treffer en vertikal
vegg og reflekterer signalet tilbake vil det gi omtrent fire punkter per kvad-
ratmeter(Somma Renato 2014). Divergensen for en gitt avstand kan regnes
ut med ligningen

θ = 2 ∗ arctan
Df −Di

2l
(2.2)

hvor θ er str̊aledivergensen, Df er bredden p̊a str̊alen ved en gitt avstand,
Di er den initielle bredden og l er avstanden fra skanner til den aktuelle
overflaten.

GPS er implementert i skanneren, men kun med en presisjon tilsvarende
det som er inkludert i en moderne mobiltelefon. Disse m̊alingene benyttes
for å angi skannerens omtrentlige posisjon i tillegg til å hjelpe til å angi kom-
passkursen for koordinatsystemet. Dette er automatiserte prosesser, men i
omr̊ader hvor GPS dekning er svak eller p̊avirket av ytre omstendigheter kan
posisjonen manuelt plottes inn. Dette var en feilkilde p̊a en av lokasjonene
i denne oppgaven. I perioden mellom to feltarbeider hadde skanneren blitt
brukt til et annet prosjekt hvor de hadde satt posisjon til fixed position. Det-
te ble ikke oppdaget før det var for sent. Problemene rundt dette blir videre
diskutert under kapittel om metode. Interne inklinasjonssensorer registre-
rer orientasjonsvinkler mellom skannerens eget koordinatsystem(SOSC) mot
horisontalplanet. Punktskyene i SOSC kan s̊a transformeres til punktskyko-
ordinater som er horisontalt nivellert ved å anvende transformasjonsmatriser
for pitch, yaw og roll.

Med multi target capacity kan skanneren loggføre flere punkter p̊a over-
flaten som en enkelt puls reflekterer, gitt at amplituden p̊a retursignalet er
over terskelen for hva skanneren kan registrere. Årsaken til at en enkelt puls
kan ha flere returer er at laserstr̊alen har en gitt diameter og at kun deler av
str̊alen treffer et objekt. Denne delen av pulsen vil reflekteres tilbake, mens
resten fortsetter inntil den treffer en overflate og returnerer signalet. De for-
skjellige returene blir loggført med attributtene first, second, third, fourth
og last return, og kan senere benyttes for eksempel til fjerning av vegetasjon
ved generering av terrengmodeller.
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Figur 2.5: Rotasjonsmatriser som anvendes for å f̊a punktene til å ligge
horisontalt

Figur 2.6: Oversikt over hvor godt skanner fanger opp detaljer i terrenget
ved ulike bølgelengder og avstander
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Figur 2.7: Maximal avstand ved ulike bølgelengder
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2.2.2 Riscan Pro

Data fra TLS ble behandlet i dataprogrammet som følger med skanneren, Ri-
scan Pro. R̊adata fra Riegl Vz-1000 kommer i et format som kun er lesbart av
Riegl sin egen programvare, s̊a Riscan Pro er essensielt for pre-prosessering
av data før det kan brukes av software fra andre leverandører. En rekke ope-
rasjoner kan utføres i programmet, men her vil det kun fokuseres p̊a de som
er relevante for oppgaven. Dette inkluderer grov registrering, deteksjon av
reflektorer, multistation adjustment, filtrering og transformering fra lokalt
til globalt koordinatsystem. Før data blir behandlet er den lagret i skan-
neren sitt eget koordinatsystem(SOSC). I dette systemet er posisjonen og
orientasjonen beskrevet av seks parametere. Tre for posisjon og tre for rota-
sjon. Disse parametere lagres i sensor’s orientation andposition (SOP) ma-
trise for den aktuelle skanneposisjonen og benyttes videre for transformasjon
til prosjektkoordinatsystemet(PRSC). I PRSC blir alle skanneposisjonene
kombinert i samme koordinatsystem. Dette gjøres ved at alle datapunktene
multipliseres med SOP matrisen for den aktuelle skanneposisjonen. Videre
multipliseres verdien med MPOP matrisen for å transformere koordinater
til et globalt koordinatsystem(GLSC).

Figur 2.8: Transformering mellom SOSC, PLSC og GLSC

2.2.3 Skanning fra fly

Innsamling av data kan ogs̊a skje i et system som ikke st̊ar p̊a et fast punkt p̊a
jordoverflaten. Prinsippene bak selve skanningen er de samme for et bakke-
basert og et flybasert system, men der du p̊a bakken kun trenger å vite
posisjonen til systemet for et punkt, m̊a du ved lufb̊aren skanning ta hensyn
til at skanneren er i kontinuerlig bevegelse. Dette er den primære årsaken
til posisjonelle feil i lidar-m̊alinger og knyttes direkte til global positioning
system (GPS) og inklinasjonssensorene ombord i fartøyet som transporterer
skanneren. Den horisontale feilen er som regel mye større enn den vertikale
og spesielt i skr̊aninger vil en horisontal feil ogs̊a gi potensielt store utslag
p̊a den vertikale nøyaktigheten(Hodgson & Bresnahan 2004). Figur2.9 viser
hvordan en feil i horisontalplanet til gi en feil i vertikal nøyaktighet. Den
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største feilen oppst̊ar n̊ar den horisontale feilen er normalt p̊a høytekotene
og vil være lik null hvis den g̊ar parallelt med høydekotene.

Figur 2.9: Vertikal feilpropegering p̊a grunn av horisontal feil

2.2.4 Fotogrammetri

Kart har frem til den siste tidene har i all hovedsak vært basert p̊a foto-
grammetriske metoder. Som et verktøy i fjernanalyse er metoden uvurderlig
ettersom vi kun trenger to bilder tatt fra ulike vinkler og hvor kamerakon-
stanter, geometri og flyhøyde er kjente parametre i begge bildene(Campbell
& Wynne 2011). Den fotogrammetriske metoden fungerer p̊a samme m̊aten
som øynene v̊are. To bilder av det samme omr̊adet fra forskjellige vinkler
gjør at vi er i stand til å beregne avstander. N̊ar høydeforskjellene er bereg-
net kan har vi en terrengmodell som kan georefereres ved hjelp av fastmerker
p̊a bakken eller posisjon og orientasjon til sensor da bildene ble tatt.

2.3 Geomorfometri

Geomorfometri er læren om kvantitative overflatekarakteristikker og g̊ar ut
p̊a prosessering av elevasjonsdata, beskrivelse og visualisering av topogra-
fi og et bredt utvalg av numeriske analyser(Pike et al. 2009). Geomorfo-
metri beskrives ogs̊a som en moderne analytisk kartogtrafisk tilnærming
til å representere overflatetopografi ved manipulasjon av kontinuerlige ras-
ter best̊aende av terrenghøyder, populært kalt digitale elevasjonsmodeller
(DEM). Høydeverdiene i denne oppgaven er generert fra LIDAR eller foto-
grammetri. De to viktigste geomorfometriske parametrene er inklinasjonen
til helningen og aspektet siden dette er de to mest elementære atributtene



2.3. GEOMORFOMETRI 15

for jordoverflaten og er utgangspunktet for mer komplekse andrederivater
(Schillaci C 2015). Å regne ut et derivat fra en terrengmodell er som regel
repetisjon av en algoritme over en hel matrise. En stor del av denne oppga-
ven har g̊att ut p̊a å finne de terrengparametere som er mest signifikante for
utløsning av trekantskred. Hvordan de ulike parametere regnes ut beskrives
her.

2.3.1 Helning

Helningen er en av de første derivatene vi kan hente ut av en DEM. Helning
beregnes ved naboskapsoperasjoner i et GIS eller annen programvare som
utfører matriseoperasjoner. Helningsverdien beregnes normalt trigonomet-
risk ved å finne finne vinkelen mellom sentrumcellen og den cellen i nabo-
laget hvor differansen i høydeverdier er størst. Algoritmen som brukes for å
regne ut helningen er enkel. Først finner vi den førstederiverte i x retning
( dzdx), s̊a førstederiverte i y retning (dzdy )(Pike et al. 2009). Helningsgradienten
finnes ved tangens av vinkelen og regnes ut ved:

HELNING =
√
H2 +G2 (2.3)

Disse algoritmene utføres som naboskapsoperasjoner fra sentralcellen og
kallses gjerne D8-algoritmer. Figur 2.10 er en matrise i sin aller enkleste
form. Helningsvinkelen regnes ut baser p̊a de åtte cellene rundt sentercellen,
e.

Figur 2.10: Sentercelle med åtte naboer

dz

dx
=

(c+ 2f + i) − (a+ 2d+ g)

8 ∗ cellsize
(2.4)

dz

dy
=

(g + 2h+ i) − (a+ 2b+ c)

8 ∗ cellsize
(2.5)

Cellestørrelsen har mye å si for resultatet. Om oppløsnignen er høy nok,
vil store helningsvinkler kunne oppst̊a selv selv i omr̊ader som i stor skala er
ansett som flate. Dette p̊a grunn av at høy oppløsning vil fange opp mikro-
topografi mellom landskapselementer som sm̊a steiner og grus. Ettersom
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oppløsningen blir grovere vil gjennomsnittlige helningsvinkler avta. Selv om
en kartlegger helninger i store fjellkjeder, vil helningsverdiene bli lave ved
grov oppløsning. Teoretisk vil helningsverdien naturligvis være lik null hvis
hele studieomr̊adet f̊ar plass i en celle(Pike et al. 2009).Hvor stor helningen
er i en skr̊aning eller fjellside har mye å si for suseptibiliteten for at et skred
skal kunne utløses. Helningen p̊avirker blant annet hvordan tyngdekraften
p̊avirker hvor vann og andre materialer flyter, s̊a det er en veldig viktig
parameter b̊ade innenfor hydrologien og geomorfologien.

2.3.2 Aspekt

Med aspekt finnes vi himmelretningen de ulike delene av en terrengmodell
peker mot. Det blir beregnet ved å identifisere hvilken celle som har den
største endringen i forhold til sentralcellen. P̊a grunn av dette kan aspekt
ses p̊a som retningen til helningen. Hver eneste celle i en matrise (som har
åtte naboceller) kan gis en verdi som indikerer kompassretningen til cellen
med verdier fra null til 360. Utretningene for aspekt starter p̊a samme m̊ate
som med helningen, ved å finne dz

dx og dz
dy .

aspekt = 57.29578 ∗ atan2(
dz

dy
,−dz

dx
) (2.6)

For å uttrykke aspekt som kompasskurs fra 0-360 grader brukes følgende
spørreoperasjon: if aspect < 0 cell = 90.0 - aspect else if aspect > 90.0 cell
= 360.0 - aspect + 90.0 else cell = 90.0 - aspect

Dette gir kompasskurser for hver celle i rastere, Figur

Figur 2.11: Legende til kompasskurser for aspekt

2.3.3 Innkommende solstr̊aling

Innkommende solinnstr̊aling kan beregnes for å analysere solens effekt p̊a
et bestemt geografisk omr̊ade for gitte tidsperioder. Observasjoner viser at
svært mange trekantskred finnes i sørvendte skr̊aninger. Topografiske for-
skjeller gjør at mengden innkommende str̊aling kan være svært ulik for
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Figur 2.12: Terrengmodell til venstre og aspektet til høyre

omr̊ader som ellers ligger p̊a samme lengde og breddegrad. Innkommende
solinnstr̊aling p̊avirker pysiske og biologiske prosesser og kan i tillegg brukes
som en kvantitativ proxy for terrengets aspekt(Epifânio et al. 2014). Regnes
ut ved summen av direkte og diffus str̊aling.

Figur 2.13: Innkommende str̊aling fra solen. 1) direkte irradians 2) diffus
irradians 3) reflektert irradians fra terrenget

2.3.4 Kurvatur

Andrederivater til helning og aspekt kan brukes til til å regne ut hvor konveks
eller konkav en skr̊aning er i plan og profil og kalles kurvatur. Produktet kan
brukes til å beskrive fysiske karakteristikker til en skr̊aning, som for eksempel
hvor vann vil samles og øke erosjonen. De to retningene som er meningsful-
le i forhold til kurvatur er i retning av helningen (profil), og transvers til
helningen(plan), alts̊a parallelt med høydekurvene(Zevenbergen & Thorne
1987)

Plankurvatur er kurvaturen i horisontalplanet langs konturlinjer og viser
hvor erosjonsprosesser i en skr̊aning kan finne sted siden det er et m̊al for hvor
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skr̊aningen blir mer eller mindre konveks og konkav(Nefeslioglu et al. 2008).
Positive verdier i plankurvatur viser konveks form, mens negative verdier
viser til konkav form. Konsekvensen av endring i plankurvatur er at vann kan
skifte fra å konvergere til å divergere, eller omvent. Plankurvatur er derfor
en p̊avirkende parameter i utløsning av jordskred, s̊avel som en parameter
som kan beskrive hvor et skred som g̊ar over løsmasser vil kanalisere.

Figur 2.14: Plan og profilkurvatur i en skr̊aning

Profilkurvatur er kurvaturen i vertikalplanet parallelt med retningen til
helningen, alts̊a i den retningen hvor helningsvinkelen er størst (Schmidt
et al. 2003). I en geomorfologisk kontekst er profilkurvaturen en indikasjon
p̊a den konvekse, konkave og horisontale karakteren p̊a en skr̊aning. N̊ar
vi ser hvor skr̊aninger endrer karakter i profilkurvaturen kan vi identifisere
omr̊ader hvor vi kan f̊a akselerasjon p̊a vann og løsmasser. Desto mer konkav
skr̊aningen er, desto mindre vil vann akselerere(Gorsevski et al. 2006).

2.3.5 Oppstrøms areal

Oppstrøms areal er det som p̊a engelsk kalles flow direction, og beskriver
summen av celler som drenerer til en enkelt celle. Verktøyet baseres p̊a hel-
ningen, som sier noe om hvilken vei vann vil drenere. I Arcgis er dette koblet
sammen med vertøyet Flow direction. Figur2.15 viser først dreneringsretnin-
gen til venstre, og hvordan vann samles i dreneringsveiene til høyre. I cellen
markert 20 er det alts̊a 20 bidragsytende celler i oppstrøms areal. Celler
med høye verdier viser til at dette er omr̊ader hvor vann konsentreres og at
en kan forvente å finne bekker og til slutt elver. I motsatt fall vil celler med
nullverdier representere forhøyninger i terrenget.
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Figur 2.15: En illistrasjon av hvordan flow direction og flow accumulation
er koblet sammen. Figur fra ESRI (2018b)

2.3.6 Topographic wetness index

Topografisk wetness index (TWI) er et produkt av flow accumulation, hel-
ning og noen geometriske funksjoner. TWI brukes som et m̊al for mengde
av fuktighet i jord eller løsmasser siden det beskriver hvor mye vann som
akkumuleres i en gitt celle(Hojati & Mokarram 2016). Ulike m̊ater å regne
ut oppstrøms areal og helning vil p̊avirke resultatet av TWI.

TWI = ln(
α

tan(β)
) (2.7)

Her er α det spesifikke oppstrøms arealet(flow accumulation) og β er hel-
ningen.

2.3.7 Stream power index

Stream power index (SPI) er et m̊al for hvor mye vann potensielt kan erodere
i et punkt. Regnes ut basert p̊a oppstrøms areal og helningen.

SPI = Astanβ

hvorAs er det spesifikke uppstrøms arealet og β er helningsgradienten i gra-
der. Økende oppstrøms areal kombinert med høy gradient p̊a helningen gjør
at mengden og hastigheten av vann øker og dermed vil risikoen for erosjon
øke (Yesilnacar & Topal 2005). Stream power index (SPI) er alts̊a verktøy
for å kvantifisere kraften i rennende vann og kan derfor betraktes som en av
de største komponentene for igangsettelse av jordskred.

2.3.8 Overflateruhet

En mye brukt terrengparameter er overflateruhet, eller roughness. Det er fle-
re m̊ater å definere ruhet p̊a. Det kan for eksempel bære basert p̊a standar-
avviket til helningen, standardavviket til høyden, konveksiteten, variabilitet
av plankurvatur eller andre m̊al for topografisk tekstur. Siden den brukes
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andre terrengparametere kan den være b̊ade første, andre og tredjederivater
av et elevasjonsraster. Førstederivat om kun elevasjon er input, andrederivat
om det er helningen og tredjederivat om det er noen av produktene som er
laget av helning eller aspekt. En mye brukt brukte metode tar differansen
mellom en sentralcelle og den cellen i nabolaget hvor differansen er størst.

Topographic ruggedness index (TRI)

TRI er et kvantitativt m̊al for terrengets heterogenitet og hjelper oss
å beskrive terrenget som noe mer enn undulerende, røft eller variert(Riley
1999). TRI beregnes ved å regne ut summen av forandring i høyde mellom
en sentralcelle og de åtte omkringliggende cellene og gir et m̊al for hvor
variert terrenget er basert p̊a de åtte cellene omkring en sentralcelle.

Topographic point index(TPI)

TPI er differansen mellom høyden i et sentralpunkt og gjennomsnittshøyden
i et forh̊ansbestemt nabolag(De Reu et al. 2013). Dette nabolaget kan være
standard 3x3, men gjerne større om oppløsningen p̊a datasettet er veldig
høy. Positive verdier p̊a TPI indikerer at sentralpunktet ligger høyere i ter-
renget enn gjennomsnittet til omgivelsene og tilsvarende vil negative verdier
indikere at punktet ligger lavere enn omgivelsene. Indeksen er nyttig for
identifisere grenser i landskapet som kan være avsatt av geomorfologiske
prosesser.

2.3.9 Interpolasjon

Med interpolasjon estimeres verdier for omr̊ader hvor det i utgangspunktet
ikke finnes data. Dette gjøres ved å bruke data fra kjente punkter for å
gi en estimert verdi til omr̊adene mellom de kjente punktene(Burrough &
McDonnell 1998). I motsatt fall estimerer man verdier i omr̊ader utenfor
omr̊adet med kjente verdier, dette kalles ekstrapolasjon. Interpolasjon brukes
for å konvertere data fra punktobservasjoner til kontinuerlige raster i v̊art
tilfelle. Lidar gir en punkttetthet som stort sett dekker hver kvadratmeter,
men i omr̊ader med tett vegetasjon vil det ikke være mulig å f̊a retursignaler
fra bakken, og det m̊a interpoleres mellom de kjente punktene for å f̊a ønsket
oppløsning i et kontinuerlig raster.

Polynomiell interpolasjon

I skredomr̊ader hvor det kun finnes terrengmodeller med høy oppløsning
etter hendelsen kan et estimat av den gamle terrengoverflaten interpoleres.
Det finnes flere m̊ater å gjøre dette p̊a, hvorav de ulike metodene byr p̊a
fordeler og ulemper. For denn oppgaven, hvor vi skal fange opp s̊a mye av
den lokale variasjonen som mulig er en lokal polynomiell interpolator et
godt valg. Forskjellen mellom global og lokal interpolasjon er at en global
interpolasjon tilpasser en flate som skal passe til hele modellen, mens lokal
interpolasjon tilpasser flere mindre polynomer til spesifiserte overlappende
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nabolag. En global interpolator er nyttig i generering av glatte overflater som
kan brukes til å identifisere større trender i et datasett, mens en lokal inter-
polator brukes n̊ar det er nødvendig med en forklaring p̊a sm̊askala variasjon.
Figur2.16-2.19 viser hvordan den lokale interpolatoren fungerer. I Figur2.16
brukes de tre røde punktene til å tilpasse en førsteordens polynomial og en
linje (rød) for å beregne verdien til det ukjente bl̊a punktet. Videre tilpasses
nye linjer basert p̊a de nabopunktene som faller innenfor søkerammen til det
neste punktet. S̊ann fortsetter funksjonen helt til alle punkter har f̊att en
estimert høyde, og en en interpolert overflate er beregnet(Fig.2.19)
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Figur 2.16: LPI1 Figur 2.17: LPI2

Figur 2.18: LPI3 Figur 2.19: LPI4

2.4 Logistisk regresjon

Logistisk regresjon brukes n̊ar den avhengige variabelen er dikotom, alts̊a at
at det kun er to mulige utfall. Den avhengige variabelen i denne oppgaven er
om det har g̊att et skred eller ikke. Logistisk regresjon er mye brukt teknikk
for å teste hypoteser om variabler sin effekt p̊a en todelt avhengig variabel
for å beregne sannsynligheter for at noe bestemt skal skje eller ikke(Le et al.
2017). I dette tilfellet gir logistisk regresjon et m̊al p̊a sannsynligheten for
at skred kan inntreffe p̊a et gitt omr̊ade basert p̊a ulike terrengparameter-
ne (forklaringsvariabler). Vi antar at terrenget hvor skred har g̊att før kan
brukes som m̊al for hvor nye skred kan g̊a i fremtiden basert p̊a karakteristik-
kene til terrenget i kildeomr̊adene. I enkel lineær regresjon blir den avhengige
variabelen forklart av formelen (Eq. 1) til en rett linje hvor en løsning for
ligningen kan utledes n̊ar verdien for Y og X1 er kjent(Field et al. 2012).

Yi = b0 + b1 +X1i+ ei (2.8)

Variabler for lineær regresjon er de samme som for multippel og logistisk
regresjon, som beskrives under Eq.3. I multippel regresjon er det flere for-
klaringsvariabler hvorav alle har sine egne koeffisienter. Da blir Y estimert
basert p̊a en kombinasjon av hver forklaringsvariabel ganget med sin respek-
tive regresjonskoeffisient.

Yi = b0 + b1X1 + b2X2 + ....biXi + ei (2.9)

Logistisk regresjon baseres p̊a lineær regresjon, men ved å tillegge en link
funksjon kan logistisk regresjon anvende b̊ade kategoriske og kontinuerlige
variabler i kombinasjon. Algoritmen for logistisk regresjon bruker maximum
likelyhood estimering etter at den avhengige variablen er transformert til en
logit-variabel(Bai et al. 2010). Det vil si at vi tar den naturlige logaritmen
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av oddsen for at det avhengige skjer eller ikke. Oddsen er definert som
sannsynligheten for at en hendelse inntreffer delt p̊a sannsynligheten for at
hendelsen ikke inntreffer(Field et al. 2012).

logit(y) = b0 + b1X1 + b2X2 + ....+ biXi + e (2.10)

hvor y er den avhengige variabelen som forklarer om det har g̊att et skred
i det aktuelle omr̊adet eller ikke,Xi er en forklaringsvariabel, β0 er en kon-
stant, βi er regresjonskoeffisienten for den aktuelle forklaringsvariabelen og
e er random error.

Videre uttrykkes sannsynligheten p for den avhengige variabelen som
følger:

p =
exp(b0 + b1X1 + b2X2 + .....+ biXi

1 + exp(b0 + b1X1 + b2X2 + .....+ biXi
(2.11)

Studier som inneholder analyser med statistisk regresjon av jordskred er
utbredt i litteraturen, men hvilke parametere som benyttes varierer veldig.
Til dels p̊a bakgrunn av tilgjengelighet av data, men ogs̊a i forhold til hva
som anses som viktige terrengparametere. Budimir et al. (2015) gikk gjen-
nom litteraturen for å finne de mest brukte parametere for logistisk regresjon
av jordskred og fant at det er mange som utelater å informere om hvilke pa-
rametre som blir tatt med i analyser som initielle parametere. Figur2.20
viser resultatet fra 91 ulike studier av jordskred som har blitt analysert med
logistisk regresjon.

Figur 2.20: Signifikante parametere for logistisk regresjon i jordskredsam-
menheng



24 KAPITTEL 2. TEORI

I denne oppgaven har kun fysiske terrengparametere blitt benyttet i ana-
lysen, selv om værforhold før utløsning ogløsmassetype har svært mye å si for
utfallet. Årsaken til at værforhold utelates er ganske enkelt at dato for de ak-
tuelle skredene i oppgaven ikke er tilgjengelig for alle skred. Løsmasseforhold
har ogs̊a mye å si, siden skred ikke utløses fra bart fjell og at ulike løsmasser
drenerer ulikt. Den eneste tilgjengelige databasen for løsmasser i Norge le-
veres av NGU, men det viser seg at mange omr̊ader med lavt løsmassedekke
blir klassifisert som bart fjell. Dette gjør at denne parameteren dessverre
ikke kan benyttes i analysen, og det er derfor kun de elevasjonsderiverte
parametere som bidrar.

Variabilitet

Den enkleste formen for variabilitet i et datasett er avstanden mellom den
høyeste og laveste verdien. I mange tilfeller en nyttig parameter, men for å
kunne si noe om variasjonen internt i datasettet m̊a alle verdiene benyttes.
Den mest brukte parameteren er standardavvik, og sier noe om den gjen-
nomsnittlige avstanden fra alle punktene i datasettet til gjennomsnittet i sin
helhet. For hver verdi beregnes differansen fra gjennomsnittet, og differan-
sene blir kvadrert. Kvadratroten av av gjennomsnittet til disse verdiene er
standardavviket.

SD =

√∑
(X −M)2

N

I denne ligningen er X er den aktuelle observasjonen, M er gjennomsnittet
og N er antall observasjoner.
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Studieomr̊ade

Skredlokasjonene som undersøkes er spredt over flere fylker i Norge som
ligger vest for fjellskillet, i tillegg til en lokasjon helt øst p̊a Island. For å
beskrive landskapet i Norge må en g̊a langt tilbake i tid for å forst̊a pro-
sessene som har vært med p̊a å forme landet. Nesten alt av løsmasser i
Norge ble til under den forrige glasiasjonen som hadde sitt maksimum for
22000 år siden under Weichel, men topografien som danner fjorder og da-
ler er formet av gjentatte istider de siste 2.6 millioner år(Ramberg 2008).
Karakteristiske trekk ved Norge er de dype fjorder og dalene, men ogs̊a de
lett undulerende høyfjellsplat̊aene. Disse er antatt å være svært gamle og
kalles den paleiske overflate, hvor paleisk betyr gammel. Hans Reusch, en
Norsk geolog p̊a 1800tallet var den første som beskrev dette, og han mente
at Norge en gang hadde vært erodert ned til nært havniv̊a og senere løftet
opp av landhevning. Bakgrunnen for teorien var at landskapet g̊ar gjennom
sykluser av erosjon, oppløftning, utjevning til slettelandskap, for s̊a å starte
prosessen p̊a ny (Gjessing 1967). Figur3.1 viser hvordan landskapet eroderes
ned. Etter at elvene har n̊add sin erosjonsbasis kan de ikke erodere videre,
og vil derfor fortsette til sidene. Resultatet er i en idealisert situasjon et flatt
landskap som m̊a heves opp igjen før erosjonssyklusen kan starte p̊a ny. De
store dalsystemene og fjordene som er erodert langt under n̊aværende, og
daværende, havniv̊a er et produkt av gjentatte nedisninger over millioner av
år(Mangerud et al. 2011). I grove trekk er det disse storskala topografiske
formasjonene som gjør at vi i dag har det varierte landskapet i Norge, og det
er som regel i dalformasjonene etterlatt av de store isbreene vi i dag finner
skredutsatte omr̊ader. Geologien for de to fylkene er i stor grad dominert
av gamle utfjellsbergarter som gneis, granitt, andre dypbergarter og ulike
vulkanske bergarter(Ramberg 2008). Skredene som er med i denne oppga-
ven ble innhentet ved den enkleste form for fjernanalyse, å studere flybilder.
Figur3.2 viser omfanget av studieomr̊adet samt lokasjonene til de skredene
som oppgaven omhandler. I utgangspunktet skulle det geografiske omr̊adet
være begrenset til fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men noen
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Figur 3.1: Illustrasjon av utviklingen til et peneplan. Figur l̊ant av

skred fra Oppland har ogs̊a blitt med. Det er ikke satt noen andre begren-
singer enn at formen p̊a skredet skal være utvidende fra kildeomr̊adet, s̊a
analysen tar for seg de store skredene som strekker seg over mer enn 1000
meter og de mindre som kun strekker seg noen titalls meter. Det viser seg at
denne skredtypen dukker opp b̊ade nær havniv̊a og i høyere alpine omr̊ader
i studieomr̊adet.
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Figur 3.2: Skredlokasjonene i studieomr̊adet
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3.0.1 Ulv̊aa

Ved noen lokasjoner er frekvensen av trekantskred svært høy. I en av fjellside-
ne i Ulv̊adalen er det identifisert 25 individuelle skred p̊a en strekning mindre
enn fem kilometer. Disse skredene er beskrevet av N̊alsund (1975) og Sletten
(2002). Ulv̊aavannet ligger p̊a 850 moh. i en sidedal til Romsdalen som heter
Ulv̊adalen. Dalen er en del av landskapsvernomr̊adet Reinheimen og n̊ar en
ser p̊a tiden det tar for vegetasjon å etablerere seg p̊a nytt er det lett å forst̊a
at dette er et omr̊ade vi vil verne. Skredene i fjellsiden ble utløst etter en eks-
trem nedbørshendelse 26. Juni 1960 og selv etter nesten 60 år er arrene svært
tydelige. Etablering av ny vegetasjon tar lang tid i dette omr̊adet. Skredene
ble utløst i den sørvendte skr̊aningen og det finnes spor av flere skred som
har g̊att p̊a sørvendte skr̊aninger noen kilometer vest for Ulv̊aavannet. I følge
N̊alsund (1975) er det tre utløsningsmekanismer i funksjon under regnværet.
Flere av skredene p̊a denne lokasjonen ble sannsynligvis startet ovenfor ura
og utviklet seg til store skred da massene n̊adde omr̊adene nedenfor med stor
kraft. De plutselige økningene i trykk og masse var store nok til å sette mo-
renene i bevegelse, og skredene var initiert(N̊alsund 1975). Det er vanskelig å
avgjøre nøyaktig hva som er kildeomr̊ade for skredene ved denne lokasjonen,
men det øverste punktet av trekantformen har blitt benyttet for alle. Un-
der tregrensen har flere av skredene sitt kildeomr̊ade i eksisterende bekker.
Utover dette er alle skredene initiert i omr̊ader hvor vann samler seg i følge
flow accumulation analyser. Ingen av skredene som startet under tregrensen
eroderte ned til berggrunn, og det tynneste gjenværende løsmassedekket var
omtrent 50cm. Her er det antatt at tele i bakken er årsaken til at det ble
etablert en glideflate som skredet kunne g̊a over. Generelt ble det funnet
at erosjonsdybden varierte svært lite over hele skredomr̊adet. B̊ade N̊alsund
(1975) og fant at gjennomsnittlig erosjonsdybde l̊a p̊a omtrent 0.4m, sett
bort fra der hvor skredene fulgte allerede etablerte raviner, hvor mer vann
kunne ansamles og dermed erodere dypere.
Figur 3.3 viser skredene i deler av skr̊aningen. Det er flere skred videre
østover forbi omr̊adet som dekkes av figuren, men hyppigheten avtar n̊ar
aspektet endrer mot å bli sørøstvendt.
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3.0.2 Uppnosi

Et annet omr̊ade med en spesielt høy konsentrasjon av trekanskred fin-
nes ved Uppnosi i Ottadalen. Denne lokasjonen ligger drøye 36 kilometer
sør for Ulv̊aadalen, har helt andre karakteristiske trekk n̊ar det kommer til
løsmasseforhold og topografi. I motsetning til løsmassene ved Ulv̊avann er
det ved Uppnosi kun et svært tynt løsmassedekke p̊a omtrent 0.5 meter
i skredløpene med økende mektighet nedover i skr̊aningen. Alle skredene
ser ut til å kanalisere idet løsmassetykkelsen blir br̊att større i de slakere
delene av skr̊aningen. Skredene ser ut til å ha blitt løst ut i enten for-
vitringsmateriale eller i overgangssonen mellom forvitring og morenedek-
ket.Alle skredene er erodert helt ned til berggrunn, og svært lite av ve-
getasjonen er gjengrodd siden det tidligste tilgjengelige flyfoto fra 1981.

Disse to omr̊adene utgjør alene en tredjedel av alle skredlokasjonene i
denne oppgaven og vil derfor undersøkes nærmere enn de øvrige lokasjonene,
som er spredt utover et omr̊ade som strekker seg over tre fylker. Uppnosi er
markert i rødt og Ulv̊aa er markert i bl̊att i Figur3.2. De fleste av skredene
er i sørvendte skr̊aninger og løsmassetykkelsen varierer mellom 0.5-1.5m for
de aller fleste lokasjonene. Den plassen som virkelig skiller seg ut er Ulv̊aa,
hvor sedimenttykkelsen er mange ganger større en det som ser ut til å være
normalen.

3.0.3 Island

Islands geologi er i grove trekk dominert av havbunnsspredning og hotspo-
taktivitet, som sammen danner grunnlaget for den vulkanske geologien som
finnes p̊a Island(Thordarson & Hoskuldsson 2002).Da lfører og fjorder p̊a
Østsiden av Island rundt byen Egilstadir har likehetstrekk med de Norske
forholdene siden isen trakk seg tilbake ved omtrent samme tid, og at dette
omr̊adet ikke har vært vulkansk aktivt p̊a svært lang tid. Bergartene er stort
sett avsatt i Tertiær, som tilsvarer en alder p̊a omtrent 3.3MY. Siden den tid
er det overflateprosesser som vær, vind og glasiale forhold som har formet
landskapet.



Kapittel 4

Metode

4.1 Identifikasjon av skred

Første del av denne oppgaven var å finne s̊a mange skred som mulig med
karakteristikkene til trekantskred. Arbeidet startet med å saumfare flyfo-
todatabasen til Norge i Bilder. Et initialt m̊al for oppgaven var å finne s̊a
mange trekantskred i de to vestlandsfylkene Møre og Romsdal og Sogn og
Fjordane. Til sammen utgjør disse fylkene et areal p̊a mer enn 33000km2,
s̊a for å avgrense søkeomr̊adet ble omr̊ader med helninger lavere enn 20◦ og
høyere enn 60◦ eliminert fra den synlige delen av flyfotoutvalget. Verktøyet
Create fishnet ble brukt for å lage et grid p̊a 1*1 km som dekket hele studie-
omr̊adet. Hver celle som inneholdt et skred som fylte kriteriene for skred-
typen ble gitt verdi 1 i attributtabellen, og p̊a den m̊aten ble det en enkel
oppgave å finne tilbake til skredlokasjonene senere i oppgaven. Å dekke et
s̊a stort omr̊ade er svært tidkrevende, spesielt hvis det skal undersøkes p̊a
nær nok avstand til at de mindre skredepisodene skal være mulig å iden-
tifisere. P̊a grunn av dette ble NVE sin skreddatabase forsøksvis brukt for
å supplere de skredhendelsene som ble identifisert manuelt. I kombinasjon
med skreddatabasen ble det identifisert 96 skredhendelser som tilfredsstiller
kravene til trekantskred.

4.2 Feltarbeid

Feltarbeid for denne oppgaven var todelt. Første del var sammen med veile-
der Lena Rubensdotter fra NGU ved ulike skredlokasjoner i Volda og Ørsta
Mai 2017, mens den andre delen ble gjort p̊a egen h̊and ved Ulv̊avann i
Reinheimen September 2017. Det primære fokuset for feltarbeidet var inn-
henting av data med LIDARskanneren ved begge feltlokalitetene, men Lena
sin hjelp til en utvidet forst̊aelse av de kvartærgeologiske forholdene kom
veldig godt med. Feltarbeidsbiten ved Volda ble valgt p̊a grunn av at NGU
skulle hit for å fortsette sin faresonekartlegging av utvalgte omr̊ader som
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hadde blitt pekt ut som risikable. De var her året før for å undersøke de tre
trekantskredene som ligger en liten kjøretur unna Volda sentrum og hadde
svært god kjennskap til topografien, løsmasseforholdene, værforhold og alt
annet jeg lurte p̊a rundt skredepisodene.

Den andre delen av feltarbeidet ved Ulv̊avann ble valgt p̊a grunn av den
store tettheten av skredepisoder i denne skr̊aningen. En svært stor andel av
skredene som undersøkes i denne oppgaven kommer fra denne lokasjonen(Se
Figur 3.3 i tidligere kapittel). Hoveddalførene ved Romsdalen er kartlagt
med LIDAR av kartverketl¡, men oppe i fjellet er den eneste tilgjengeli-
ge terrengmodellen fra kartverket fotogrammetribasert p̊a 10*10m. Dette
gjorde denne lokasjonen spesielt interessant for innsamling av mer detaljert
data. Like etter grensen mellom Oppland og Møre og Romsdal g̊ar veien til
venstre fra Romsdalen og opp i fjellet. Grusveiene leder til en parkerings-
plass. Herfra er det kun biler med spesiell tillatelse som har mulighet til
å kjøre videre. I tillegg er grusveien i s̊a d̊arlig forfatning at vanlige biler
vil slite med fremkommeligheten. Derfor m̊atte utstyret bæres videre herfra
til de forskjellige skanneposisjonene. P̊a forh̊and var planen å kjøre utstyret
helt inn, s̊a turene med bæring av utstyr gjorde tidsskjemaet trangere enn
planlagt.

4.2.1 Datainnsamling

Ulv̊aa

Før avreise var flere skanneposisjoner valgt ut basert tilgjengelighet, utsikt
og dekningsgrad fra en kombinasjon av flyfoto og Norgei3D. Kombinasjonen
av disse posisjonene ville gitt god dekning av store deler av fjellsiden, men
p̊a grunn av fraværende mobildekning var disse utilgjengelige. I utgangs-
punktet skulle b̊ade h̊andholdt GPS og universitetet sin C-pos være med p̊a
feltarbeidet, men alle enhetene var opptatt i forbindelse med andre kurs p̊a
universitetet. P̊a grunn av dette m̊atte skanneposisjonene bestemmes i felt,
men det var ikke bare negativt. I de omr̊adene som var utvalgt p̊a forh̊and
var det nesten utelukkende for v̊att til å sette opp tripod, for tett vegetasjon
eller rett og slett ufremkommelig p̊a grunn av større vannføring i elven enn
forventet. Utgangspunktet for at m̊alingene med terrestriell skanner er s̊a
nøyaktige er at skanneren st̊ar i ro. Ved fuktige forhold i bakken vil tyngden
av skanneren gjøre at b̊ade posisjonen til selve skanneren og inklinasjonen
endres. Selv sm̊a forskjeller vil kunne utgjøre store feil, spesielt over lengre
avstander. Nede p̊a elvesletten, som i dag er myromr̊ade, m̊atte derfor tri-
poden monteres i omr̊ader hvor berggrunn eller større steiner var eksponert,
men selv om dette begrenset visualiteten noe, var det mulig å f̊a dekning for
mer enn 50% av fjellsiden. Figur3.3 viser plasseringen av skanneposisjonene
som ble benyttet i etterprosesseringen. Det var i utgangspunktet flere po-
sisjoner, men p̊a grunn av forflytninger av skanneren under innsamling av
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data m̊atte disse forkastes.

En ekstra utfordring oppsto p̊a grunn av at innstillingene til skanneren
ikke ble kontrollert grundig nok før skanningen startet. Etter å ha samlet
inn data og returnert til Oslo var posisjonen p̊a alle skann feilplassert mer
enn 150 kilometer. Årsaken viste seg å være at forrige bruker av skanneren
hadde satt posisjonsinstillingene til fixed fremfor automatic p̊a grunn av at
de brukte et innm̊alt punkt.

Volda/Ørsta

I denne regionen er det mange skredhendeler i relativt kort avstand fra
tettstedet Volda.

Ved skredet i Vartdal er fremkommeligheten med bil veldig god. Dette
skredet hadde et utløpsomr̊ade som strakk seg over veien og videre ned til
elven i dalføret. Klima p̊a vestlandet er kjent for å være maritimt og relativt
varmt, men her var jeg uheldig med timingen. Dagen før ankomst i Volda
kom det et snøfall som dekket til kildeomr̊adet for skredet skulle skanne.
Selv ikke en uke med varmere vær var nok til å smelte snøen, s̊a dette skan-
net representerer ikke topografien i de øvre omr̊adene av skredet. Figur4.1
viser skredhendelsen mer enn et år etter at episoden skjedde. Deler av av-
setningsomr̊adet er der hvor skanneren st̊ar p̊a Figur4.1. Dette omr̊adet var
dekket av trær og hauger med skredmateriale, men ble ryddet av eieren.
Deler av et hus ble truffet av skredet mens eieren l̊a og sov, men det var hel-
digvis i motsatt enda av huset. Ved lokasjonen p̊a Årset ble GNSS benyttet
for innm̊aling av punkter i terrenget, samt skannerens egne GPSmottaker
for skannerposisjon. P̊a dette tidspunktet hadde undertegnede liten erfaring
med bruk av skanneren, det teoretiske grunnlaget for laserskanning og bruk
av targets i felt. P̊a grunn av dette ble det gjort flere feil som gjorde etter-
prosessering av data unødvendig komplisert og unøyaktig. P̊a grunn av den
d̊arlige presisjonen til skannerens integrerte GPS ble punktskyen georeferert
kun p̊a bakgrunn av de tre m̊alingene som ble gjort av reflektorer i terrenget.
Geometrien mellom disse punktene burde vært bedre for å sikre at punkt-
skyen ble korrekt rotert i pitch-aksen. Figur4.1 viser skredløpet p̊a Årset. De
innm̊alte punktene i terrenget kommer ikke frem i bildet siden reflektorene
st̊ar mer enn hundre meter unna. De er plassert omtrent ved samme høyde,
men ideelt sett burde disse vært plassert med større avstand i høyde for
å f̊a bedre spredning. Sett bort fra dette ble resultatet overraskende bra,
og avvikene fra det faktiske terrenget er størst ved toppen og bunnen av
skr̊aningen. En sammensl̊aing av punktskyer fra forskjellige vinkler gav ikke
en nevneverdig bedre dekning i skredløpet og ble derfor ikke jobbet noe
videre med.

Ved denne lokasjonen ble fire reflektorer (sm̊a objekter med høy reflek-
tans) plassert ut et lite stykke opp i skredløpet for å ha faste punkter til
georeferering av punktskyen. Posisjonen til reflektorene samt posisjonen til
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Figur 4.1: Skredhendelse ved Ørsta. Riegl VZ-1000 i front. Foto av Kjetil
Ovesen Mai 2017

skanneren ble m̊alt inn med Global Navigation Satelite System(GNSS) som
ringer opp en datalinje til Kartverket for å motta korreksjonsdata av satel-
littposisjonene, og med utgangspunkt i korreksjonene kan brukerens motta-
ker beregne sin posisjon nøyaktig s̊a lenge det er nok satellitter innen rekke-
vidde. Skredet ble skannet inn fra tre ulike vinkler i et forsøk p̊a å fange
opp mest mulig av terrenget, men det viste seg i ettertid at avstanden mel-
lom de tre skanneposisjonene var for liten til at det utgjorde en nevneverdig
forskjell p̊a terrengmodellen.

Videre gikk veien til en annen skredhendelse ved Kilsfjorden rett sør
for Volda. Kildeomr̊adene fra dette skredet er ikke tilgjengelig fra flyfoto
med Norgeibilder, men Google har satelittdekning for omr̊adet fra 2018 hvor
kildeomr̊adet kommer tydelig frem. Dette er ogs̊a det eneste skredet som har
LIDAR fra kartverket før og etter skredhendelsen. Det fantes ingen plass å
plassere skanneren for å fange opp terrenget hvor skredet hadde g̊att, dels
p̊a grunn av vegetasjon, men ogs̊a p̊a grunn av at det er tykke avsetninger
ved innsjøen som blokkerer sikten mot skredet. Den nedre delen, der hvor
skredet kanaliserte gjennom nevnte avsetninger, ble allikevel skannet.

Flere skredlokasjoner ble besøkt, men vær, snøforhold og fremkomme-
lighet gjorde kartlegging problematisk. Figur4.1 viser en skredlokasjon ved
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Vatnevatnet rett øst for Volda. Denne lokasjonen ble besøkt, men det var
s̊a mye snø at kartlegging med LIDAR ikke kunne gjennomføres. Det finnes
heller ingen LIDAR fra Kartverket fra denne lokasjonen. Den siste lokasjo-
nen som ble besøkt under feltarbeidet ligger i Skamsdalen. Her m̊a en følge
private grusveier opp fra Romsdalen. Basert p̊a inntrykk fra flyfoto ligner
løsmasseforholdene veldig p̊a de ved Ulv̊avann. Et annet fellestrekk er at det
ogs̊a ved denne lokasjonen har g̊att flere skred i samme skr̊aning, men gjen-
groing av vegetasjon har skjedd i større grad her. Den nyeste skredhendelsen
her er skjedde mellom 2007-2013, basert p̊a tilgjengelige flyfoto p̊a Norgei-
bilder. Skanning av skredet ble ikke foretatt, siden ankomst var ganske sent
p̊a ettermiddagen og at det ikke fantes en lett tilgjengelig plass å sette opp
skanneren. I skredløpet var det før skredhendelsen to etablerte kanaler, men
massebevegelsen m̊a ha vært s̊a rask at kanalene ikke hadde mulighet til å
ta unna skredmassene.

Figur 4.2: Skredhendelse rett øst for Volda. Foto av Kjetil Ovesen April 2017
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4.3 Databehandling av LIDAR data

Lidardata fra Kartverkets www.hoydedata.no ble lastet ned som punktskyer
og behandlet i ArcGis Pro for å generere terrengmodeller.

4.3.1 Terrestriell lidar i Riscan Pro

Data fra terrestriell LIDAR ble behandlet med programmet som følger med
skanneren, Riscan Pro. Figur 4.3 viser flytdiagram med arbeidsprosessen for
innsamling og etterbehandling av LIDAR-data.

Figur 4.3: Flytdiagram for arbeidsprosessen med innsamling og bearbeiding
av LIDAR-data

Grov registrering

Ved Ulv̊aalokasjonen ble det foretatt fem individuelle skanninger fra ulike
posisjoner sør for skr̊aningen med skredhendelser. Siden posisjonen p̊a GPS
var satt til fixed l̊a alle disse punktene p̊a hverandre. De m̊atte derfor se-
pareres og georefereres. Dette ble gjort ved å sette en av punktskyene som
referanse, og tilpasse alle de andre til denne punktskyen ved å identifisere
like punkter i to punktskyer og s̊a binde disse sammen. Et minimum for å
l̊ase en punktsky i alle retninger er tre punkter, men Riscan krever minimum
fem fellespunkter mellom to punktskyer. For å være p̊a den sikre siden, og
fordi fellespunkter var relativt lett å identifisere, ble det brukt omtrent 10
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fellespunkter mellom hver av de punktskyene som ble samregistrert. Pluk-
king av fellespunkter ble gjort ved å identifisere like objekter i to forskjellige
punktskyer, men siden de er skannet fra forskjellige vinkler er det vanskelig
å plukke nøyaktig samme punkt i begge skyene. Dette er derfor en feilkilde
i den endelige presisjonen.
Ved den andre skredlokasjonen p̊a Årset ble posisjonen til tre reflektorer i
terrenget m̊alt inn, og siden senter av reflektoren er lik i alle punktskyene
er presisjonsestimatet p̊a det endelige produktet mye bedre.

Backsight orientation

Dette er en teknikk som brukes for å posisjonere punktskyen ved å m̊ale mot
kjente punkter i terrenget. Sm̊a reflektorer (objekter med høy reflektivitet)
ble plassert i skredløpet et stykke vekk fra skanneren. CPOS er en tjeneste
fra Statens Kartverk som gjør at posisjoner m̊ales inn med med centime-
ter presisjon. Dette ble brukt for å m̊ale inn posisjonen til tre reflektorer
samt skannerens posisjon. I utgangspunktet trengs kun tre posisjoner, skan-
neren og to i terrenget, men her ble en ekstra m̊alt. Skannerens posisjon og
oreientasjon m̊ales ogs̊a av intern GPS i skanneren. For en tilfredstillende
registrering av to skanneposisjoner bør det være minst tre punkter som er
synlige i begge skann. Ved lokasjoner som har god oppløsning vil objekter
som entydig kan identifiseres i begge skann brukes som felles punkter til
registreringen, men ogs̊a disse m̊a m̊ales inn med CPOS. Årsaken til at kun
tre reflektorer ble m̊alt inn ved denne lokasjonen, er at den samme flaten
ble m̊alt inn flere ganger fra ulike vinkler. Det er kun ved skredlokasjonen
p̊a Årset at kjente punkter i terrenget ble benyttet. For skanning ved Ulv̊aa
var det ikke mulig.

Multistation adjustment

Etter at punktskyene har blitt grovt samregistrert er det som regel fremde-
les store differanser mellom de ulike punkskylagene, spesielt om det ikke har
blitt brukt reflektorer til referansepunkter. Multistation adjustmen (MSA)
benytter seg av identifiserte flater som opptrer p̊a omtrent samme lokasjon
i to eller flere forskjellige punktskyer og ved å knytte disse flatene mot hver-
andre flyttes hele modellen p̊a plass. Disse flatene blir funnet automatisk ved
hjelp av verktøyet plane patch filter(Riscan Pro(v 2.62) 2018). Algoritmen
bak verktøyet deler først opp punktskyen i kuber av en bestemt størrelse.
I hver kube finnes n̊a data fra alle punktskyene som skal tilpasses. Minste
kvadraters metode blir brukt for å tilpasse en flate som passer best for alle
punktskyene. Om standardavviket av avstanden mellom punktene og pla-
net er mindre enn en forh̊andsbestemt maximum plane error vil resultatet
legges til i listen som et omr̊ade som skal brukes i MSA. Hvis ikke blir ku-
ben igjen delt inn i åtte mindre kuber, og prosessen gjentas. Repetisjonen
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stoppes enten n̊ar en ny plane patch blir funnet, eller at antall punkter i
en kube underskrider terskel for minimum number of points per cube. For
hver plane patch som blir funnet, lagres tyngdepunktet og normalvektoren
som et polydataobjekt. Det er disse polydataobjektene som brukes videre i
MSA. N̊ar flatene har blitt funnet kan MSA starte. om alle punktene har en
nøyaktig posisjon bør denne l̊ases fast p̊a alle skann for å unng̊a translasjon
i punktskyene. I v̊art tilfelle, hvor ingen av posisjonene er målt inn med høy
presisjon m̊a blir den ene posisjonen som har f̊att omtrentlige koordinater
l̊ast, og de andre posisjonene kan bevege seg med rotasjon og translasjon
rundt denne. Innput data for MSA er polydataobjektene som ble generert i
forrige steg med plane patch filter. MSA kjøres i flere omganger, først med
en stor søkeradius for å forsikre at alle punktene blir med, s̊a finere og finere
for å øke oppløsnignen. En viktig forutsetning for at MSA skal fungere er at
overlappen mellom punktskyene er god nok.

Terrengfilter

Filtrering av data er nødvendig for å redusere støy og uønskede objekter og
ikke minst for å isolere den overflaten som er av interesse for videre arbeid.
En ubehandlet punktsky best̊ar av alle retursignalene skanneren mottok.
Som regel er det kun terrenget som er interessant, og da er det som regel
store mengder data som helst skal elimineres. Dette er alt fra vegetasjon, ob-
jekter i bevegelse, outliers og punkter over eller under bakken(Riscan Pro(v
2.62) 2018). Algoritmene som tar seg av klassifiseringen av punkter, om de
ligger p̊a eller over/under terrenget, er primært utviklet for ALS-data(Kim
et al. 2017). Disse algoritmene fungerer ikke nødvendigvis like godt for et
system som ser i vinkel opp mot en skr̊aning. Terrengfilteret i Riscan Pro er
bygget opp hierarkisk med flere niv̊aer av detalj g̊ar fra grovt til fint. Avstan-
den til punktene fra en estimert terrengoverflate blir beregnet, og basert p̊a
terskelverdier som kan defineres blir punktene klassifisert som terrain eller
off-terrain(Riegl 2018). Filtreringen tar hensyn til objekters høyde, bredde,
totale størrelse, helningen i terrenget og punkter over og punkter under ter-
renget. Terskelverdier for disse parameterene settes før filteret igangsettes,
s̊a brukeren selv kan kontrollere hva som skal filtreres bort.
Terrengfilteret klassifiserer nesten konsekvent større steiner som off-terrain.
Dette gjør det vanskelig å bruke filteret over større areal i skr̊aninger. Siden
skredene tok med seg det aller meste av vegetasjon, og at gjengroing ikke
har funnet sted er det ikke problematisk å selektere vekk skredløpet fra fil-
treringsprosessen. I omr̊adene mellom skredløp er vegetasjonen forh̊andsvis
tett, og den samme effekten i filtreringen skjer ogs̊a her, hvor større stei-
ner blir klassifisert som off-terrain. Siden det er skredløpene som er det
primære fokus for oppgaven har ikke dette problemet blitt gjort noe mer
med. De punktene som var mulig å hente ut fra bakken i vegeterte omr̊ader
var tilstrekkelig til at resten av overflaten kunne interpoleres til en brukbar
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terrengmodell.

4.3.2 Lidar fra kartverket i Arcgis Pro

Elevasjonsdata lastes ned enten som et ferdig produkt i TIF-format eller som
punktskydata fra www.hoydedata.no, en tjeneste av Kartverket. I begge til-
feller m̊a ønsket omr̊ade velges, og produktet som lastes ned kommer i brudd-
stykker som m̊a settes sammen. For denne oppgaven ble det lastet ned en
10∗10m terrengmodell som dekker studieomr̊adet, samt høyoppløste punkt-
skyer for alle skredlokasjonene. Det er en mulighet å laste ned bøyoppløste
terrengmodeller i TIFF-format, men for denne oppgaven ble punktskydata
lastet ned og bearbeidet i ArcGis. Produktet som kan lastes ned fra kartver-
ket har allerede har blitt bearbeidet slik at sluttbruker skal slippe å georefe-
reing og filtrering selv. Figur4.4 viser hvordan observasjonene fra laserskan-
ningen blir kombinert med GNSS/INS i fly og GNSS p̊a bakkeniv̊a. Laserob-
servasjonene lagres i binærformat og kan kun avlese av spesialisert program-
vare som følger med skanneren. Retnings/avstandsobservasjoner kombineres
med skannerens og flyets orienteringsvinkler for å danne koordinater for hver
enkelt puls. Det er dette produktet som lastes ned Kartverket sine sider og
som m̊a prosesseres videre for å f̊a ønsket sluttprodukt. Sammenligninger
av resultater mellom egne terrengmodeller og de som leveres fra Kartver-
ket viser at det er sm̊a variasjoner over hele modellen, men at egengenerert
terrengmodell stort sett er veldig lik produktet fra Kartverket.

Figur 4.4: Behandling av r̊adata fra Kartverket. Figur fra Kart og Geodata

Videre bearbeiding av data ble gjort i Arcgis Pro. Fra www.hoydedata.no
lastes punktskyer ned i LAS eller ZLAS-format. Formatet gjør det enkelt å
dele opp store datasett i mindre deler. Det kan tenkes p̊a som et slags grid av
punktskydata og gjør h̊andteringen av punktskydata svært oversiktlig. Flere
LAS-filer settes sammen til et datasett med verktøyet Create LAS dataset i
Arcgis Pro.
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Figur 4.5: LAS filer i kombinasjon danner et grid av flere sm̊a punktskyer

Selve filtreringen av punkter som ligger over eller under terrenget, eller
som er returpunkter fra vegetasjon filtreres enkelt vekk med verktøyet Make
Dataset Layer. Siden punktene er klassifiserte kan vi velge å kun beholde
de punktene som ligger p̊a terrenget ved å velge klasse 2. Tabell 7.2 viser
klassifiseringen brukt av Arcgis. Den skiller seg noe fra klassifiseringen til
kartverket (Tabell 7.1), men det viktige elementet her er bakkepunktene,
og de er begge klassifisert likt, noe som gjør at filtreringen fungerer. Etter
filtreringen har alle punkter som ikke tilhører bakken blitt filtrert vekk og
de resterende punktene skal representere det faktiske terrenget.

Neste steg er å lage en regulær grid av de resterende punktene med
verktøyet LAS dataset to raster. I omr̊ader med tett vegetasjon kan det være
store omr̊ader uten noen dekning i det hele tatt, mens det i åpent terreng
er flere punkter per kvadrameter enn det vi egentlig trenger. Interpolasjon
mellom punktene gir et grid med ønsket cellestørrelse og selv om det er for
langt mellom punktene i sterkt vegeterte omr̊ader er det nok av punkter like
ved skredløpet til at en god nok høydebestemmelse kan interpoleres.

4.3.3 Interpolasjon av skredoverflater

Ideelt sett burde den temporale oppløsningen for terrengmodeller vært god
nok til at vi har data fra b̊ade før og etter skredhendelser, for da ville diffe-
ransen mellom terrengmodell før og etter skredepisoden gitt oss tykkelsen p̊a
skredmassene. Laserskanning av Norge startet ikke før utp̊a 2000-tallet, og
for mange av lokasjonene i oppgaven finnes Lidar kun fra noen f̊a år tilbake.
Det er kun ved en lokasjon sør for Volda, nærmere bestemt Kilsfjorden, at
Lidardata er tilgjengelig b̊ade før og etter skredhendelsen.
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Figur 4.6: Innstillinger for LPI ved
Årsetlokasjonen

For å finne et estimat av tykkel-
sen til løsmassene ble punkter langs
skredkanten plukket ut for å brukes
i interpolasjon av en ny terrengover-
flate. Høyden til punktene hentes ut
fra terrengmodell og brukes som ut-
gangspunkt for interpolasjon i Arc-
gis. Siden punktene plukkes ut fra
et sterkt vegetert omr̊ade ble de se-
lektert basert p̊a en hillshade. Det-
te for å sikre at høydeverdien er
minst mulig p̊avirket av interpola-
sjon mellom punkter. De ulike inter-
polasjonsmetodene deles grovt sett
inn i de geostatistiske og de deter-
ministiske. Ved deterministisk inter-
polasjon blir verdier for hver celle
beregnet basert p̊a verdier i de om-
kringliggende cellene ved spesifikke
matematiske formler. Av de deter-
ministiske metodene har vi IDW,
Natural neighbor, Trend og Spline.
Et eksempel p̊a trend er lokal po-
lynominell interpolasjon, som blir
beskrevet om litt. De geostatistis-
ke metodene autokorrelasjon, som
tar for seg det statistiske forholdet
mellom to punkter. Krieging er et
godt eksempel p̊a metode innenfor
den sjangeren. Felles for begge i Ar-
cgis er at de gir et estimat for usik-
kerheten i prediksjonen(Esri 2018
n.d.a). En rekke av interpolasjons-
verktøyene i Arcgis ble testet for å
finne noe som resulterer i en over-
flate som mest minner det naturlige
terrenget. Variasjonen mellom de ulike metodene var overraskende stor, men
den metoden som skilte seg ut med resultater som virket mest plausible var
Lokal polynomiell interpolasjon(LPI). Figur4.7 viser innstillingene for inter-
polasjonen ved skredhendelsen p̊a Årset.

I hjelpemenyen bestemmes parametere som avgjør hvilke punkter som
skal benyttes n̊ar høydeverdier for de ukjente punktene skal estimeres. Det-
te inkluderer hvor mange punkter som skal benyttes, hvor elliptisk kjernen
skal være, hvor stor rotasjon den har (kommer an p̊a retningen til skredet),
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hvilken polynomgrad og maksimum/minimum antall punkter som skal be-
nyttes i interpolasjonen. Resultatet er et raster med interpolerte verdier av
b̊ade skredløpet og de omkringliggende omr̊adene hvor utstrekningen til det
nye rasteret g̊ar fra høyeste/laveste koordinat i begge retninger. Siden det
kun er interpolerte høydeverdier for skredløpet som er av interesse, hentes
disse ut ved verktøyet Extract by mask. N̊a har vi verdier for en estimert
overflate og faktiske verdier fra etter skredhendelsen og kan finne et estimat
for tykkelsen av skredmassene ved å subtrahere den ene overflaten fra den
andre, dette gjøres med verktøyet Raster calculator. Tanken her er å finne
et grovt estimat for tykkelsen, s̊a gjennomsnittsverdien til hele skredløpet
n̊ar avsetningsomr̊adet er selektert vekk danner grunnlaget for beregnin-
gen. Figur viser punktene som ble brukt i interpolasjonen, den interpolerte
overflaten og til slutt resultatet n̊ar den interpolerte overflaten er trukket
fra den orginale terrengmodellen. Tilsvarende metode ble benyttet ved alle
skredhendelsene.

Figur 4.7: Innstillinger for Geostatistical analyst i Arcgis for lokasjonen ved
Årset
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4.4 Terrenganalyse

En terrenganalyse g̊ar ut p̊a å analysere og tolke topografiske egenskaper ved
hjelp av geografiske informasjonssystemer(GIS) eller programmer som kan
behandle matrisedata. I denne analysen ble topografiske parametere som
helning, aspekt, innkommende solinnstr̊aling, kurvatur, ruhet og en rekke
andre beregnet. Dette ble primært utført i Matlab med utvidelsen Topo
Toolbox, som er utviklet av Wolfgang Schwanghart ved Universitetet i Pots-
dam. Verktøyet, som er open source, er ikke en del av et GIS, men siden
terrengmodellene er i rasterformat kan de lett bearbeides i programmer som
gjør matriseoperasjoner. Topo toolboks tilbyr et sett av funksjoner for ana-
lyser av terrenget med digitale terrengmodeller(DEM) som input og her er
det flere funksjoner som ikke er tilgjengelige som ferdige verktøy i Arcgis,
som for eksempel varianter av overflateruhet, kurvaturkombinasjoner, SPI
og TWI.

Utgangspunktet for beregningene i Matlab er en DEM som dekker hele
omr̊adet. Med verktøyet Topo toolbox for Matlab ble en rekke terrengpa-
rametere analysert med hele studieomr̊adet som input og output. Det er i
utgangspunktet kun løsneomr̊adene som er interessante, men til den statis-
tiske analysen trengs ogs̊a verdier for et tilfeldig utvalg av punkter. Flere av
parametrene kunne blitt beregnet lokalt ved å kun se p̊a nabocellene til den
cellen som er av interesse. Dette ble ikke gjort, selv om det i teorien ville
vært en mye mer effektiv bruk tiden. For parametere som oppstrøms areal
og stream power index er det nødvendig å benytte hele omr̊ade, ettersom
dette er verdier som akkumuleres fra vannskillet og ned mot havniv̊a.

Siden lidardata er tilgjengelig for mange av skredlokasjonene var tanken
i starten å utføre terrenganalysene p̊a data med høy oppløsning, men da det
etterhvert ble klart at nesten halvparten av lokasjonene l̊a utenfor deknin-
gen til lidarprosjektet ble det besluttet å utføre analysen p̊a den nasjonale
høydemodellen fra kartverket med 10m oppløsning. Dette fordi at alle data
bør behandles p̊a likt grunnlag. Lavere oppløsning betyr lavere detaljniv̊a
og generelt kan vi si at helningen blir lavere ved minkende oppløsning(Deng
et al. 2007). Figur4.8 viser hvordan beregningsgrunnlaget til helningsvinke-
len er avgjørende for resultatet. Punktet X som beregnes er likt for de tre
ulike oppløsningene, men ved lavere oppløsning vil ikke forsenkningen i ter-
renget bli plukket opp i det hele tatt og overflaten fremstilles som jevn og
glatt. Det er uvanlig med s̊a store variasjoner i terrenget rundt løsneomr̊adet
til trekantskred, s̊a denne reduksjonen i kvalitet blir ikke vurdert noe vide-
re. Leveransene fra kartverket kommer i bruddstykker som settes sammen
i Arcgis med verktøyet Mosaic to New raster. Selv ved den relativt lave
oppløsningen tok filene stor plass, og krevde for mye av minnet til data-
maskinen hvor prosesseringen foregikk. Datasettet ble derfor delt i to og
prosessert i to omganger, for s̊a å sette sammen filene p̊a nytt i Arcgis.

Videre ble innkommende solstr̊aling beregnet i Arcgis, siden et av valgene
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her er å prosessere verdier for punkter fremfor å beregne verdier for et helt
omr̊ade. Tilsvarende prosess for hele terrengmodellen ble forsøksvis beregnet
i matlab p̊a forskjellige datamaskiner, men samtlige kom til kort p̊a grunn
av for lite internminne. Verdiene som beregnes har enhet W

m2 og tilsvarer
innkommende solinnstr̊aling for et helt år. I dette tilfellet for hele 2017.
Solinnstr̊alingen blir naturlig begrenset av varierende skydekke, vanndamp,
aerosoler og andre faktorer som reflekterer sollys, men verdiene fra dette
verktøyet er under teoretisk ideelle forhold hvor det ikke er noen p̊avirkning
fra nevnte variabler.

Figur 4.8: En illustrasjon av hvordan beregningsgrunnlaget til helning endres
ved lavere oppløsning

4.5 Logistisk regresjon

Det sentrale matematiske konseptet som er grunnlaget for logistisk regresjon,
ogs̊a kalt binær regresjon, er logitformelen, eller den naturlige logaritmen av
forholdet mellom to odds (odds ratio). Regresjonsmetoden er godt egnet for
å teste hypoteser om forhold mellom en kategorisk variabel og en eller flere
kategoriske eller kontinuerlige variabler. I denne oppgaven brukes metoden
for å avgjøre om hvor mye et utvalg terrengparametere har å si for utløsning
av trekantskred. Analysen ble gjort med R Studio, et statistikkprogram for li-
neær og ikke-lineær modellering, tidsserieanalyser, klassifisering og mye mer.
Tabell 4.1 viser alle de parametrene som ble beregnet og brukt i analysen.
For hver skredlokasjon er det hentet ut verdier for hver av terrengparame-
terene i kildeomr̊adet for skredet. For å ha et sammenligningsgrunnlag ble
det generert 500 tilfeldige punkter over hele studieomr̊adet (tre fylker) med
verktøyet Create Random Point. Et stort antall punkter l̊a p̊a hav, innsjø og
elver. Disse ble selektert bort ved hjelp av en database fra NVE som inne-
holder polygoner av alle flater som er klassifisert som vann. Tilfeldig valgte
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punkter ble klassifisert med verdien null, mens punktene for skredlokasjoner
ble klassifisert med verdien en. Denne klassifikasjonen brukes for å skille de
fra hverandre i regresjonsanalysen.

Boxplot
For å f̊a et første inntrykk av hvilke parametre som skiller seg mest ut fra
det tilfeldige utvalget er det nyttig å se p̊a en boksplottsammenligning mel-
lom alle verdier i den tilfeldige kategorien mot alle verdier i skredkategorien.
Et boksplott er en fem-punkts visualisering av minimum, første kvartil(Q1),
median, tredje kvartil(Q3) og maksimumverdier for datasettet. Boksen strek-
ker seg fra Q1 − Q3 med en linje i boksen som markerer medianen. Linjer
strekker seg videre opp og ned fra boksen til de høyeste og laveste obser-
vasjonene(Moore et al. 2009). Parametere som virkelig skiller seg ut her er
helning, innkommende solinnstr̊aling, ruhet, og høyde over havet. Figur ??
viser et boksplott for helningsverdiene i begge kategorier. For skredlokasjo-
nene ligger medianen i overkant av 30◦ mens den for det tilfeldige utvalget
ligger rundt 17◦. I begge tilfeller ligger gjennomsnittsverdien(markert i rødt)
noe høyere.

Med generalized linear model(GLM) kan responsvariabelen ta hvilken
form som helst, som for eksempel 0-1 , antall ganger en hendelse inntreffer
eller helt vanlig lineær regresjon. I denne oppgaven er det den binære formen
som er aktuell. Med GLM er det den vanlige lineære modellen som har
blitt generalisert til å passe i situasjoner som ikke er lineære(Field et al.
2012). I første omgang blir alle variabler tatt med i modellen for å se hvilke
modellen anser som mest signifikante. Figur?? viser resultater fra første
beregning av signifikans for de forskjellige parameterne.Det som er verdt å
ta med videre fra denne tabellen er P-verdiene, siden de beskriver om det er
et forhold mellom to variabler eller ikke. Desto mindre p-verdien er, desto
sterkere er forholdet mellom de to variablene. Teorien bak dette stammer
fra hypotesetesting i statistikk, hvor det er to hypoteser(Moore et al. 2009).

• H0 (nullhypotese - Det finnes ingen forhold mellom de to variablene

• H1(alternativ hypotese) - Det finnes et forhold mellom de to variablene

For å finne ut hvilke parametere som bidrar til forbedringer eller eventu-
elt forverringer av modellen brukes funksjonen stepwise(). Denne funksjonen
starter enten kun med en konstant, for s̊a å legge til en og en parameter,
eller starte med alle, for s̊a å trekke fra en og en parameter. Parametrene
som benyttes er de samme som i den preliminære generaliserte lineære mo-
dellen(GML). I begge tilfeller vil parameteren legges til eller forkastes om
den gir et henholdsvis positivt eller negativt bidrag til modellen. Et tredje
valg er forward/backward som starter med en full modell og eliminerer en
etter en parameter, men for hver skritt blir den forrige parameteren hentet
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tilbake for å teste signifikans p̊a nytt. Det som testes med stepwise() er kva-
liteten p̊a modellen, og det gjøres med to indikatorer, Akaike information
criterion(AIC) og Bayesian information criterion(BIC).

AIC er en metode for å sammenligner ulike modeller for at utfallet verken
skal være basert p̊a en over eller underestimering(Snipes & Taylor 2014).
Ettersom en variabel legges til trekkes fra vil utfallet komme til syne i verdien
av AIC, hvor den beste modellen er oppn̊add ved lavest mulig verdi p̊a AIC.
En enkel forklaring er at AIC hjelper til med å finne den beste modellen som
bruker færrest mulig variabler og er et m̊al p̊a hvor godt modellen passer til
datasettet.

BIC er definert som et estimat av en funksjon av posteriori sannsynlig-
heten av at en modell er sann. Derfor vil en lav BIC verdi bety at at
modellen er antatt å være like den sanne modellen(Dziak et al. 2017).
I denne oppgaven har alle de stegvise metodene for selektering av parametere
blitt benyttet for b̊ade BIC og AIC fordi dette blir anbefalt av flere, bland an-
net i dokumentasjonspakken til programvaren. Alle rekkefølgekombinasjoner
har blitt utforsket for å se hvordan modellene reagerer. Et eksempel p̊a en
gjennomkjøring hvor modellen starter med alle parametere og trekker fra en
etter en er vedlagt som dokumentasjon i appendiks nummer tre. N̊ar dette
er gjort for b̊ade BIC og AIC i alle rekkefølgekombinasjoner selekteres de
parametrene som opptrer i de fleste kombinasjonene.

De parametrene som skiller seg ut i denne stegvise testen er helning,
høyde over havet, innkommende solinnstr̊aling, ruhet, profilkulvatur og tpi.
Disse blir derfor med videre n̊ar endelig versjon av modellen genereres.

ROC
En ROC-kurve brukes for å teste hvor godt en modell kan skille mellom to
ulike grupper, som i v̊art tilfelle er om punktet er kildeomr̊ade for et skred
eller ikke. Sensitivitetet er testens evne til å korrekt identifisere omr̊ader med
skred (sann positiv), mens spesitivitet er testens evne til å korrekt identifi-
sere omr̊adene uten skred (sann negativ)(Dziak et al. 2017). For eksempel
kan en true positive være en prediksjon for jordskred for en lokasjon hvor et
jordskred faktisk har inntruffet, mens en falsk positiv er en prediksjon for
at et jordskred har g̊att p̊a en lokasjon hvor det ikke har g̊att jordskred. En
ideell modell, hvor ingen av tilfellene er en falsk positiv vil gi et areal under
kurven(AUC) p̊a 1, mens AUC er null hvis alle er falske positive. AUC bru-
kes derfor som et m̊al for hvor god modellen er ettersom den kan brukes som
en kontinuerlig indikator for å sammenligne den binære responsvariabelen.
Om verdien for AUC er god nok er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. I
en analyse hvor det er forventet svært gode resultater vil krav til AUC-verdi
være høyere enn i en analyse hvor utfallet er usikkert.
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Responskurver

For å se hvor mye av variansen som kan forklares av de ulike paramete-
re plottes responskurver for hver enkelt parameter. I praksis genereres en
generalisert lineær modell basert p̊a en enkelt variabel for å se utfallet. Ek-
sempelvis kan predikerte sannsynligheter for skredhendelser øke med større
helningsverdier, men kun opp til et visst punkt hvor helningen blir s̊a stor
at skredsannsynligheten avtar. Tilsvarende kurver for andre parametere kan
indikere motsatt tendens, at sannsynligheten for skredhendelse avtar med
økende verdier. Dette er som forventet, ettersom økende verdier tilsier at
terrenget blir mer heterogent. Resultater for resterende kurver diskuteres
videre i neste kapittel.

Ikke-lineær respons For noen parametere kan responsen først være
økende, for s̊a å utvikle en avtagende trend. Et skritt videre innebærer å
evaluere om forholdet mellom terrengparameterene og responsvariablen kan
beskrives som en ikke-lineær funksjon. P̊a tilsvarende m̊ate som for den van-
lige modellen for glm kan en ny modell tilpasses som inkluderer polynome
termer, som kvadrater eller høyere orden lignigner. For hver økning i ekspo-
nenten produseres en ekstra bøy i den tilpassede kurven. I denne oppgaven
benyttes ikke noe høyere enn andregradsligninger. Her er signifikansniv̊aet
uttrykt p̊a samme m̊ate som ved en vanlig lineær tilpasning og de parame-
tere som har en andregradsfunksjon som passer godt til modellen kommer
til syne ved lave p-verdier.

Varians I vanlig lineær regresjon er R2 mye brukt for å beskrive hvor stor
andel av variansen i den avhengige variabelen som kan beskrives ved hjelp
av de uavhengige(Mittlböck et al. 1996). N̊ar det kommer til logistisk regre-
sjon har det blitt presentert flere alternativer som kan brukes som et m̊al
p̊a varians, men ingen har blitt akseptert som et alternativ til R2. Årsaken
er at de ulike metodene produserer store forskjeller i resultatet, og alle me-
tode kan ikke være korrekte(DeMaris 2002). Ulike metoder for å teste hvor
godt modellen fungerer kan anvendes og disse kalles goodnedd of fit. I denne
oppgaven brukes to, hvorav den ene er hentet fra litteraturen, mens den
andre enkelt ble utviklet av artikkelforfatter. Den første tar for seg forhol-
det mellom Residual deviance og Null deviance, som et utrykk for hvor godt
modellen stemmer med data. Gjennom ligningen

R2
McFadden = 1 − logLc

logL0
(4.1)

hvor logL0 er null deviance som kun er basert p̊a intercept og ingen
kovariater. Desto lavere verdien er, desto bedre er modellen. logLc indike-
rer responsen predikert fra den aktuelle modellen. Metoden ble utviklet av
McFadden som et substitutt for R2 i logistisk regresjon(Lee 2013).
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Den andre testmetoden som brukes i denne oppgaven benytter seg av at
datasettet er delt opp i en treningsseksjon og en valideringsseksjon. Model-
len i seg selv er konfigurert p̊a 70% av dataene og kjøres over de resterende
data for å se hvor godt den stemmer overens med omr̊adene med skredlo-
kasjoner. For alle lokasjoner blir sannsynligheten for at det er skredlokasjon
uttrykt med et tall mellom null og en. En terskelverdi p̊a 0.5 eliminerer alle
hendelser under, og setter alle lokasjoner over til en verdi av en. Verdiene
summeres og divideres p̊a antall lokasjoner i valideringsdatasettet. Dette gir
et kvantifiserbart m̊al for modellens prediksjonsegenskaper uttrykt i prosent.

En tredje test som kan brukes mellom kalibreringsettet og valideringsset-
tet er en enkel stabilitetsanalyse ved å se p̊a ratioen mellom AUC-verdiene.
I ligning 4.2 blir stabiliteten uttrykt ved en ratio hvor verdien skal ligge en
plass mellom null og en, hvor null indikerer at de to modellene er helt ulike
og en indikerer at modellene presterer like godt.

AUCstabilitet =
AUCvalidering

AUCkalibrering
(4.2)

Tabell 4.1: Oversikt over terrengparametre som ble brukt i regresjonsanaly-
sen

1 Helning

2 Aspekt

3 Høyde over havet

4 Innkommende solinnstr̊aling

5 Logaritmen til oppstrøms areal

6 Topographic wetness index

7 Logaritmen til specific point index

8 Roughness

9 Topographic roughness index

10 Plankurvatur

11 Profilkurvatur

12 Totalkurvatur

13 Tangensiell kurvatur

14 Gjennomsnittskurvatur



Kapittel 5

Resultater

I dette kapittelet presenteres resulatene fra arbeidet med Lidar-data fra fly
og terrestriell skanner, estimater for løsmassetykkelse ved interpolasjon av
skredoverflatene og den statiske analysen over betydningen av terrengpara-
metere i løsneomr̊adene for trekantskred.

5.1 Skredlokasjoner

Totalt ble det identifisert 96 skredhendelser over tre fylker som møtte krave-
ne for å klassifiseres som trekantskred. Figur3.2 viser alle skredlokasjonene
som danner grunnlaget for oppgaven med estimering av løsmassetykkelse og
statistisk analyse av terrengparametere i løsneomr̊adene. I noen omr̊ader er
konsentrasjonen av skredhendelser svært høy, men generelt opptrer de svært
sporadisk. Da Jobben med å lete etter skredene startet var utgangspunktet
de store dalførene og fjordene siden dette er enorme omr̊ader hvor helningen
er høy nok og at det finnes løsmasser som skred kan g̊a i. Teorien om at
de fleste skredene ville være i disse dalene ble raskt forkastet da det tok
lang tid før en eneste skredhendelse ble oppdaget. Det var ikke før søket ble
utvidet til de mindre dalførene at trekantskredene ble funnet, og da var det
i skr̊aninger med veldig ulike topografiske og kvartærgeologiske forhold. P̊a
østkysten av Island foregikk letingen fra bilvinduet p̊a grunn av begrenset
tilgang til høyoppløste bilder er mindre tilgjengelig enn for de Norske lo-
kasjonene. Her var det ingen spor av trekantskred langs fjordarmene, men
litt lengre inn i landet var det to lokasjoner som skilte seg ut, hvor tre-
kantskredene kom p̊a rekke og rad i det ene dalføret. Topografiske forhold
sammen med løsmasseforholdene m̊a være idelle her, siden konsentrasjonen
er s̊apass høy. Dekningen av fly og satellittbilder fra denne delen av Island
er s̊a d̊arlig at det ikke er hensiktsmessig å presentere et kart fra omr̊adet
siden skredhendelsene knapt nok er synlige.

49
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5.2 LIDAR

Resultater fra bearbeiding av Lidar-data deles opp i det som er lastet ned
fra Kartverket sine nettsider, hoydedata.no, og det som ble samlet inn i
feltarbeid.

5.2.1 Lidar fra fly

For estimater av tidligere overflatetykkelse i skredomr̊ader er det nødvendig
med en høyere oppløsning enn 10 ∗ 10m, som er den oppløsningen som
blir brukt for å plukke terrengparametre til den statistiske analysen. Fle-
re av skredene i oppgaven har en bredde som er langt mindre enn 10m
cellestørrelse, s̊a det er nødvendig med en terrengmodell som klarer å fange
opp høydevariasjonen mellom skredløpet og de omkringliggende omr̊adene.
P̊a grunn av ulike behov ved bestilling av skanneprosjekt er oppløsningen
ulik for de forskjellige omr̊adene, med 1*1m som den groveste og 0.25*0.25m
som den fineste oppløsningen. De nedlastede datasettene fra hoydedata.no
kommer ferdig georeferert, s̊a den eneste jobben som m̊a gjøres, er å fil-
trere vekk punkter som ikke hører til terrenget samt resamples til ønsket
oppløsning. Produktet ble sammenlignet med kartverket sine ferdig produ-
serte terrengmodeller for å kontrollere at det ikke er store avvik. Det er disse
modellene som blir brukt under interpolasjon av overflatene for estimering
av tykkelsen til skredene.

5.2.2 Terrestriell Lidar

P̊a grunn av varierende tilgang p̊a utstyr er metodene som ble brukt for å
prosessere resultatene fra de to feltlokasjonene ulike. Ved den ene lokasjo-
nen er kontrollpunkter innm̊alt med GNSS, mens for den andre finnes det
ingen posisjonsdata annet et grovt estimat av skannerens posisjon ved en
av skanneposisjonene. For det form̊alet modellene skal brukes til i denne
oppgaven er produktet for begge lokasjonene mer enn godt nok, ettersom
terrengmodellene ikke skal sammenlignes direkte med andre høydeverdier for
omr̊adene, men for å f̊a et godt bilde av dybden til løsmassene i skredløpet.
Figur5.1 viser et skann fra lokasjonen p̊a Årset. Her er intensiteten p̊a retur-
signalet gjengitt i fargeskala fra grønt til rødt med grønt som den høyeste
intensiteten. Formen p̊a skredet kommer tydelig frem i punktskyen og det
aller meste av skredløpet er med. Dessverre var det ikke mulig å fange kilde-
omr̊adet p̊a en tilfredstillende m̊ate p̊a grunn av snøfall kvelden før.
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Figur 5.1: Punktsky fra skann av skredlokasjonen ved Årset

Ulv̊adal

Tre skanneposisjoner ble benyttet for å lage en modell av fjellsiden i Ulv̊adal.
Etter en grov registrering ble verktøyet Multistation adjustment(MSA) be-
nyttet for å binde punktskyene helt sammen. Dette ble gjort i tre steg
med forskjellige terskelverdier. Figur5.2-5.4 viser resultatene fra gjennom-
kjøringen. Før kjøring av MSA var standardfeilen p̊a 0.4m mellom de tre
punktskyene. Etter kjøring av MSA var feilen redusert til 0.02m. Figur5.5
viser fjellsiden ved Ulv̊avann hvor konsentrasjonen av trekantskred er svært
høy. Med p̊a denne figuren er en hillshade av terrengmodellen som ble ge-
nerert fra terrestriell Lidar. Markert i rødt er skannerposisjonene som ble
brukt i datainnsamlingen. Markert i bl̊att er punkter hvor skredene startet,
her vises det tydelig at flere skred i terrengmodellen er initiert like under
det bratte partiet. Ved noen av lokasjonene i skr̊aningen p̊apeker Rapp &
Strömquist (1976) og N̊alsund (1975) at skredene kan ha blitt initiert av
fallende løsmasser fra de brattere omr̊adene som ligger overenfor. Det finnes
spor fra mindre skred som har initiert, men som ikke har utviklet seg til
skred som n̊ar dalbunnen, men selv om disse løsneomr̊adene er interessan-
te har de ikke blitt tatt med videre i denne oppgaven. Midt i skr̊aningen
vises terrasser ved ulike høyder i skr̊aningen. Disse er ogs̊a synlige fra fly-
foto, men kommer svært godt frem i den høyoppløste terrengmodellen. De
er trolig gravd ut av smeltevannselver langs kanten p̊a isbreen under tilbake-
trekningen. Terrassene var veldig nyttige som verktøy i til georeferering av
terrengmodellen, siden det ikke ble m̊alt inn noe posisjonsdata for skanne-
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Figur 5.2: Resultater fra første gjennomkjøring av MSA

posisjonene. Ettersom punktskyen m̊atte roteres og transformeres frih̊and er
ikke resultatet up̊aklagelig. Det er sm̊a variasjoner som gjør at de videre re-
sultatene m̊a ses p̊a som estimater, men med tanke p̊a løsmassenes tykkelse
i dette omr̊adet, som overskrider fem meter, anses kvaliteten som god nok
for vurderinger av dybden til skredene.
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Figur 5.3: Resultater fra andre gjennomkjøring av MSA
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Figur 5.4: Resultater fra tredje gjennomkjøring av MSA
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Kilsfjorden

Dette er den eneste lokasjonen hvor lidardata er tilgjengelig fra b̊ade før og
etter skredhendelsen. Den eneste plassen med tilgjengelig foto etter hendel-
sen er Google med et satellittbilde fra 2018(Figur5.7). Skredet ser ut til å
ha startet en kanalisering relativt tidlig i skredløpet etter omtrent 60 meter.
Etter ytterligere 300 meter deles skredet i to skredbaner da en berghammer
stikker ut av fjellet. P̊a venstre side utvider skredet videre mens det kanali-
serer p̊a høyre side. Skredmassene møtes igjen etter noen hundre meter og
starter en kanalisering som fortsetter mot slutten av skredløpet. Helt nederst
i skredet har massene gravd seg gjennom usorterte morenemasser i en kanal
som er omtrent 13 meter i bredde og mange meter dyp. Figur5.8 viser et
bilde av kanalen som ble tatt under feltarbeid. Her kommer det tydelig frem
at dybden p̊a kanalen overskrider dybdeforskjellen mellom de to tilgjengelige
terrengmodellene. Ifølge terrenganalysen er det en differanse p̊a seks meter
p̊a det største. Dette m̊a bety at denne kanalen allerede m̊a ha vært etab-
lert før skredhendelsen. I Figur5.8 ser vi ogs̊a en elv som renner gjennom
kanalen, noe som indikerer at dette kan ha vært den naturlige drenerings-
veien før skredhendelsen ogs̊a. Figur5.6 viser høydeforskjellene mellom de
tilgjengelige terrengmodellene fra 2013 og 2017. Det er en generell liten for-
skyvning som gjør at det ser ut som at større deler av landskapet har endret
seg, men trekkene fra skredhendelsen dominerer. Skredet tok med seg mye
løsmasser i starten og fortsatte med dette p̊a den østre delen av skredet,
mens noe ble avsatt p̊a den vest i den øvre delen av skredet. Det er gjen-
nomg̊aende tydelig at skredet kanaliserer i forskjellige etapper. Etter at to
skredløp møtes midt i blir større deler av skredmassene avsatt mens skredet
fortsetter kanaliseringen. I de nedre deler blir kanaliseringen spesielt stor
der hvor helningen antageligvis avtar s̊apass mye av massene m̊a grave ned
i løsmassene. Avsetning ved bunnen av skredet kommer ikke frem av ter-
rengmodellen og m̊a derfor ha skjedd i vann. Figur5.9 og Figur5.10 viser et
utsnitt av terrenget i den nedre kanaliserte delen av skredet ved Kilsfjorden
for henholdvis terrengmodell fra 2017 og forskjell i terrengmodeller fra 2013
og 2017. Tykkelsen p̊a kanalen er i dag over ni meter mens det i differansen
mellom terrengmodellene kun er i overkant av fem meter. Dette indikerer
at kanalen m̊a ha være til stede før skredhendelsen. Kanalen har i dag en
jevn U-form mens differansen mellom terrengmodellene viser at det er en
mer ujevn fordeling av masser i bunnen av kanalen. Dette kan indikerer at i
tillegg til å erodere videre i kanalen, ble masser avsatt i midten under skred-
hendelsen. Dette stemmer godt overens med Figur5.8, som viser at større
stener og blokker ligger igjen p̊a bunnen av kanalen.
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Figur 5.8: Kanal gravd ut av skredhendelser ved Kilsfjorden. Veileder Lena
Rubensdotter i bildet. Foto av Kjetil Ovesen 2017
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Figur 5.9: Profilgraf for et utsnitt av den nedre kanaliserte delen av skredet
ved Kilsfjorden

Figur 5.10: Profilgraf for et utsnitt av den nedre kanaliserte delen av skredet
ved Kilsfjorden. Forskjeller mellom 2013 og 2017
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5.3 Interpolasjon av skredoverflater

Dybdeestimater av av skredene ble beregnet ved å hente ut høydeverdier
langs skredkanten og interpolere mellom disse.

5.3.1 Årset

Eksempelvis fra trekantskredet ved Årset i Figur5.11. Interpolasjonen har
i grove trekk fanget deler av overflaten godt, men i bratte omr̊ader i de
øvre delene av skredet, samt der hvor fjellet stikker opp midt i skredbanen
er den interpolerte overflaten alt for høy i forhold til det ekte terrenget.
Dette ser tilsynelatende ut som store erosjon og avsetningsomr̊ader. Lengst
oppe i skredløpet og i de nedre delene hvor overflaten er mer homogen har
interpolasjonen fanget opp terrenget godt og vi kan lett se de delene hvor
skredet har kanalisert, samt deler av avsetningsomr̊adet. Grafene til høyre
i Figur5.11 viser høyden langs et profil over skredløpet hvor start og slutt
ligger p̊a omtrent samme høyde. I de øvre delene er det omtrent 2m som
har blitt fjernet fra overflaten. I de midtre delene var erosjonen klart høyest
med tykkelse p̊a mer enn fire meter der hvor skredet har kanalisert mest.
Dette kommer ogs̊a til syne i det nederste profilet med dybder p̊a mer enn
fire meter.

5.3.2 Ulv̊aa

De interpolerte overflatene i Ulv̊adal er beregnet ut fra Lidar-data fra felt-
arbeidet. Her er ogs̊a de interpolerte høydene overdrevet i begge retninger
store deler av omr̊adet. I Figur 5.12 illustreres to høydeprofiler p̊a samme
høydeniv̊a. I de nedre delene ser mye av overflatevariasjonen ut til å være
godt forklart av den interpolerte overflaten, men i de øvre delene er det
egentlig erosjon i terrenget mens den interpolerte overflaten indikerer akku-
mulasjon.

5.3.3 Viromdalen

For lokasjonen i Viromdalen (Figur5.13 viser interpolasjonen den samme
trenden som ved de andre lokasjonene. Her blir høydene i stor grad under-
estimert, som gjør at de interpolerte overflatene viser store omr̊ader med
akkumulasjon. At deler av skredløpet f̊ar tilførsel av masser etter en skred-
hendelse er naturlig, men at det skal foreg̊a over s̊a store omr̊ader, og spesielt
tidlig i skredløpet stemmer ikke. Fra grafene i Figur5.13 kommer det frem at
det er en løsmassetykkelse p̊a omtrent to meter i de øvre delene av skredet.
Dette øker til fire meter i de omr̊adene hvor skredet kanaliserer p̊a det meste.
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5.3.4 Uppnosi

Overflaten ved denne lokasjonen var utfordrende å jobbe med. Fra høydeprofilene
langs skredløpet ser vi at tykkelsen til løsmassene ikke er særlig større enn
0.5m. At det er s̊apass tynt løsmassedekke kan være årsaken til at interpo-
lasjonen over og underestimerer s̊a mye. Cellestørrelsen til terrengmodellen
punktene er hentet fra er 25cm, og punktene ble plassert i tilstrekkelig av-
stand fra skredet til at ingen data var hentet fra det nedskjærte omr̊adet.
Fra flybildene ser vi lett at løsmassedekket denne lokasjonen ikke er tykt,
s̊a det er lite slingringsmonn n̊ar det kommer til høydenøyaktighet b̊ade ved
grunndataene fra laserskanningen og i interpolasjonen. Høydenøyaktigheten
for FKB 10 Lidar, som finnes ved denne lokasjonen, er 10cm ved veldefi-
nerte terrengoverflater, som for eksempel grus og asfaltflater. For omr̊ader
med tett vegetasjon med store steiner/ur eller sterk kupering kan stedfes-
tingsnøyaktigheten være til dels d̊arligere( n.d.). Sett bort fra ganske stor
kupering i terrenget er det verken mye vegetasjon eller nevneverdig mye
blokker for dette omr̊adet. En kan derfor anta at nøyaktigheten for Lidar-
data ikke skal overskride den oppgitte nøyaktigheten veldig mye, som vil
si at den største begrensningen ligger i kvaliteten til interpolasjonen. Den
samme interpolasjonsmetoden (LPI) ble benyttet p̊a alle skredene i denne
skr̊aningen og tendensen er den samme for alle, at interpolasjonen ikke kla-
rer å beskrive terrengoverflaten p̊a en naturlig måte, men gir overestimater
i begge retninger. Selv om den samme interpolasjonsmetoden ble brukt for
alle skredlokasjonene var skredløpene her vanskeligere å beregne enn ved de
andre lokasjonene.
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Figur 5.11: Interpolert overflate ved Årsetskredet. Grafene til høyre viser
høydeforandring p̊a like høyder av begge sider av skredbanen
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Figur 5.13: Interpolerte i Viromdalen ved Sunndal. Grafer til høyre viser et
terrengprofil fra høyder etter skredhendelsen
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Oppsummering av tykkelse

Tabell 5.1 viser en oversikt gjennomsnitt og standardavvik for de interpolerte
overflatene etter at høydedata etter skredhendelsene er trukket fra. Gitt
at interpolasjonen stemmer skal dette gi dybden p̊a løsmassene som ble
fjernet av skredet. Avsetningsomr̊adet i bunnen av skredene er ekskludert
fra beregningene for å hindre et negativt bidrag til tykkelsen. Det er stor
variasjon i gjennomsnittstykkelsene, og desto større variasjon mellom minste
og høyeste verdi innad i hver skredhendelse.
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Tabell 5.1: Gjennomsnittsverdier og standardavvik for dybdeestimat i
skredløpene

Gjennomsnitt Standardavvik

Årset 1,3m 1,5m

Tundradalen 1 1m 1,7m

Tundradalen 2 1m 1,6m

Røykesk̊alvatnet 0,4m 1,1m

Skj̊ak 1 0,9m 0,7m

Skj̊ak 2 1,2m 0,77m

Skredestranda ? ?

Viromdalen 1,9m 1,8m

Høyanger 1,5m 1,5m

Uppnosi 1 0,4m 1,1m

Uppnosi 2 0,7m 0,3m

Uppnosi 3 0,4m 0,7m

Uppnosi 4 0,3m 1,2m

Uppnosi 5 1,4m 0,9m

Ulv̊aa 1 1,4m 1,1m

Ulv̊aa 2 1,4m 1,1m

Ulv̊aa 3 2,0m 1,8m

Ulv̊aa 4 1,9m 1,6m

Ulv̊aa 5 1,3m 1,7m

Gjennomsnitt 1,05m
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5.4 Statistisk analyse

Med verdier for hver skredlokasjon i tillegg til et utvalg av tilfeldig valg-
te punkter ble en regresjonsanalyse med multippel logistisk regresjon gjen-
nomført, og resultatene presenteres her.

De ulike parameterene har forskjellig p̊avirkning p̊a utfallet, og dette
kommer lett til syne i responskurvene. Disse kurvene viser hva en økning
eller reduksjon i verdi vil ha å si for hvor mye av variansen som forklares av
den aktuelle variabelen.

5.4.1 Responskurver

I denne underseksjonen presenteres responskurvene for et utvalg av parame-
tere for den statistiske analysen.

Helning

Figur5.14 viser den lineære responskurven for helningsparameteren og Figur5.15
viser den ikke-lineære responsen. Fra grafen leses det enkelt ut at andel va-
rians som forklares av helningen øker med større verdier av helningen. Dette
er naturligvis en sannhet med modifikasjoner, ettersom mindre og mindre
løsmasser vil kunne akkumuleres n̊ar helningen blir større. Dett er årsaken
til at ikke-lineæritet mellom forklaring og responsvariabler testes. Figur 5.14
viser den tilnærmet lineære sammenhengen, mens Figur5.15 viser den ikke-
lineære responsen. Det er tydelig at helningsvariabelen forklarer mest av
variansen rundt 35◦ med sterkt økende trend opp mot denne verdien og
sterk avtagende trend i etterkant.
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Figur 5.14: Responskurve for helning-
variabel

Figur 5.15: Andregrads responskurve
for helningsvariabel

Innkommende solstr̊aling

Responskurven for solinnstr̊aling p̊a Figur 5.16 viser en klar trend i forklaring
av varians med økende sollinnstr̊aling. Dette skyldes i stor grad at veldig
mange skredlokasjoner er funnet i sørvendte skr̊aninger. Den ikke-lineære
responsen har en parabolform, som indikerer at parameterens evne til å
forklare responsen avtar i starten, flater ut, for s̊a å øke br̊att n̊ar verdiene
for solinnstr̊aling øker. Til dels forklares dette ved lokasjonen ved Uppnosi,
hvor en ganske stor andel av skredene opptrer p̊a den nordvendte delen av
skr̊aningen siden solinnstr̊alingen i disse omr̊adene er relativt lav.

Figur 5.16: Responskurve for sol-
innstr̊aling

Figur 5.17: Andregrads responskurve
for solinnstr̊aling
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TWI

I responskurvene for TWI kommer den samme trenden til syne (Fig 5.18,
med økende verdier forklares mer av variansen i den førsteordens respons-
kurven, mens den er økende, for s̊a avtagende i den ikke-lineære. Dette er
som forventet, ettersom jordsmonnet vil trenge mindre ytre p̊avirkning i
omr̊ader hvor vann allerede naturlig akkumuleres og øker vekten i tillegg til
å endre friksjonsegenskapene til underlaget ved vannmetning.

Figur 5.18: Responskurve for TWI
Figur 5.19: Andregrads responskurve
for TWI

Ruhet

Ogs̊a ruhetsvariabelen viser akkurat de samme trendene i responskurver,
b̊ade for den enkle og for den ikke-lineære. Dog, er det en mye mindre tetthet
i datautvalget i den nedadg̊aende trenden som forklares av den ikke-lineære
kurven. Dette gjorde at andregradsfunksjonen av ruhetsvariabelen ikke ble
inkludert i den endelige modellen.
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Figur 5.20: Responskurve for ruhet
Figur 5.21: Andregrads responskurve
for ruhet

Oppstrøms areal

Dette var en av de variablene det var knyttet mye spenning til i forkant av
oppgaven, ettersom det er naturlig å tenke at det er i omr̊ader hvor vann
akkumuleres at skred blir initiert. Det viser seg derimot at en relativt liten
andel av variansen forklares ved denne parameteren. Dette kan forklares
ved at det er vanskelig å vekte verdiene for denne variabelen. En celle i et
lavtliggende omr̊ade vil naturlig nok ha større verdier enn en celle i fjellet.
Dette diskuteres videre i neste kapittel. Figur5.22 og 5.23 viser at det er en
mye større andel av variansen som forklares av den ikke-lineære funksjonen
av parameteren. I det videre arbeidet har derfor kun andregradsfunksjonen
blitt benyttet i modelleringen.
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Figur 5.22: Responskurve for
oppstrøms areal

Figur 5.23: Andregrads responskurve
for oppstrøms areal

SPI

Dette er ogs̊a en variabel med mye potensiale som forklaringsvariabel, men
med tanke p̊a hvor korrelert den er med andre (direkte produkt av helning
og oppstrøm areal) variabler kan det være skummelt å bruke den i modellen.
Ikke uventet, s̊a viser den at en svært stor del av variansen kan forklares.
Figur5.25 viser at kun en liten del av variansen i datasettet kan forklares
ved andregradsfunksjonen til SPI.
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Figur 5.24: Responskurve for stream
power index

Figur 5.25: Andregrads responskurve
for stream power index

Høyde over havet

Høyde over havet blir i seg selv en viktig topografisk parameter ettersom
et skred i utgangspunktet er en forløsning av stillingsenergien i løsmasser.
Figur5.26 og 5.27 viser den lineære og ikke-lineære responsen og her kom-
mer det klart frem at mye av variansen i datasettet kan forklares med
høydeparameteren. Den lineære responsen viser at sannsynligheten for skred-
hendelser øker med høyde, mens den ikke-lineære viser at denne trenden
avtar rundt 1000 moh.
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Figur 5.26: Responskurve for høyde
over havet

Figur 5.27: Andregrads responskurve
for høyde over havet

Modellresultater

Etter elimineringsprosessen av parametre med funksjonen stepwise() i R var
det kun helning, solinnstr̊aling, høyde over havet og ruhet som sto igjen
som signifikante i analysen av 10*10m terrengmodellen av studieomr̊adet.
Figur5.28 viser oppsummeringen av den enedelige modellen. Her er b̊ade
b̊ade lineær og ikke lineær respons inkludert. Figur5.29 viser fordelingen til
de samme fire parametrene. Signifikansen til parametrene som er med i de
videre beregningene er uttrykt i prosent i Figur5.30 vises det uavhengige
bidraget til de variablene som ble med i den endelige modellen. Vi ser at
innkommende solinnstr̊aling er den mest signifikante parameteren.
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Figur 5.28: Oppsummering av endelig modell fra logistisk regresjon av
10*10m terrengmodell
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Figur 5.30: Det uavhengige bidraget for hver av parametrene som dannet
grunnlaget for den endelige modellen
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5.4.2 ROC, AUC og forvirringsmatrise

En forvirringsmatrise er en tabellfremvisning av faktiske verdier mot mo-
dellerte verdier, og hvordan modellen kategoriserer de ulike punktene. Alle
punktene i modellen f̊ar en beregnet sannsynlighetsverdi mellom null og en.I
dette tilfellet er 0.5 brukt som terskelverdi - det vil si at alle punkter som har
en sannsynlighet større eller lik 0.5 f̊ar verdi lik 1. Det modellerte sammenlig-
nes med det de faktiske data i b̊ade treningsdatasett og valideringsdatasett.
For data i treningsettet er det 53+28=81 tilfeller som er klassifisert som
skredsoner, hvorav 28 av de stemmer overens med de faktiske observasjo-
nene og 53 er feilklassifiserte omr̊ader. I disse feilklassifiserte omr̊adene er
det modellen som beregner at det skal kunne være skred her, basert p̊a de
terrengmarametere som ble benyttet i den endelige modellen. En kontroll i
kartet p̊a disse punktene har ikke blitt utført. 14 av skredtilfellene er klassi-
fisert som For data i valideringsettet er 6+8=14 lokasjoner klassifisert som
skredsoner, hvorav seks av de stemmer overens med det som er observert og
åtte er feilaktig klassifisert som skredsoner. Tabell 5.2 viser klassifiseringen
for b̊ade treningssettet og valideringssettet. Tilhørende statistikk for CM
vises i tabell 5.3. Alle disse beskrives ikke i detalj her, men et par av de er
verdt å kaste litt lys p̊a. Sensitivity og Specitivity kjenner vi igjen fra ROC-
kurven. Her er Sensitivity en sann positiv rate, alts̊a n̊ar svaret faktisk er ja,
hvor ofte beregner modellen korrekt. Tilsvarende er Spesitivity falsk positiv
rate, alts̊a hvor mange ganger modellen beregner nei n̊ar svaret faktisk er ja.
Nøyaktigheten av modellen beregner den totale nøyaktigheten for modellen.
Selv om modellen kun klarer å forutse under halvparten av skredhendelsene
treffer den s̊apass ofte i omr̊ader uten skred at den totale nøyaktigheten er
veldig høy for b̊ade kalibrering og valideringssettet. Beregnes med ligning
5.1

Accuracy =
TP + TN

total
(5.1)

I ligningen er TP True Positive og TN True Negative.

Tabell 5.2: Forvirringsmatrise som viser modellerte mot observerte hendel-
ser.

Treningssett Ikke skred Skred
Ikke Skred 445 53
Skred 14 28

Valideringssett Ikke skred Skred
Ikke skred 80 8
Skred 6 6
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Tabell 5.3: Forskjellige presisjonsestimater fra forvirringsmatrise i R

Calibration Validation
Accuracy 0.86 0.86
95% CI (0.77 , 0.9213 (0.7763, 0.9213)
No Information Rate 0.86 0.86
P-value [Acc >NIR] 0.5706 0.04921

Kappa 0.3816 0.3931
Mcnemar’s P-value 0.7893 0.000003443

Sensitivity 0.4286 0.34568
Specitivity 0.9302 0.96950
Pos Pred Value 0.5000 0.66667
Neg Pred Value 0.9091 0.89357
Prevalence 0.1400 0.15000
Detection Rate 0.0600 0.05185
Detection Prevaleance 0.1200 0.07778
Balanced Accuracy 0.6794 0.65759
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Med McFaddens goodness of fit(GOF) blir treffsikkerheten uttrykt som
en pseudo R2 fra ligning 5.2 i metodekapittelet. Siden dette er en metode
som skal fungere som en slags R2 for logistisk regresjon vil lave verdier
indikere at modellen presterer bra. Ligning utregningene som resulterer i
GOF p̊a 0.4357012 for denne modellen. Denne verdien er i overkant av det
som blir anbefalt av McFadden, som var opphavsmann til denne ligningen.
Ifølge McFadden et al. (1973) bør verdiene for hans pseudo R2 ligge mellom
0.2-0.4 om modellen skal kunne sies å ha excellent fit. Det finnes begrenset
litteratur rundt akkurat dette tema, s̊a det er vanskelig å si hvor negativt
det er at v̊art estimat ligger 0.04 over anbefalt terskel. Figur5.31 viser ROC-
kurven hvor verdiene til GOF er hentet fra. Totalt er verdien p̊a AUC 0.8447
for modellen med kalibreringssettet som datagrunnlag. Her ville 0.5 vært en
svært d̊arlig verdi ettersom det ville vært det samme som 50% sjanse. Null
ville vært utfallet ved 100% feilklassifisering, mens 1 ville symbolisert en
feilfri modell. At resultatet ligger s̊apass høyt indikerer derfor at modellen
presterer godt.

R2 = 1 − summary(GLMfinal)deviance

summary(GLMfinal)null.deviance

R2
kalibrering = 1 − (

257.617

456.5258
) = 0.436

R2
validering = 1 − (

41.283

80, 993
) = 0.509

(5.2)
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Figur 5.31: ROC-kurve for kalibreringssettet
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5.4.3 Lavere oppløsning i terrengmodellen

Analysene for 10*10m terrengmodeller viser at det kun er helning, sol-
innstr̊aling og overflateruhet som stikker seg ut som signifikante parametre.
Derfor ble modellen nedskalert til 50*50m for å se hvilken effekt det har p̊a
resultatet. Figur?? viser oppsummeringen av regresjonsmodellen. Her trer
flere parametere frem som signifikante n̊ar vi ser p̊a andregradsfunksjonen
i responsen. Det er plankurvaturen og TWI som viser seg som signifikan-
te, om enn noe svak signifikans for TWI. Det som ogs̊a kommer frem er at
ruhetsparameteren mister sin signifikans p̊a denne oppløsningen. I modellen
med 50*50m terrengmodell som utgangspunkt er det fremdeles helningen,
høyde over havet og solinnstr̊aling som dominerer i forhold til signifikans, s̊a
bidraget til TWI og plankurvatur gir kun mindre endringer i det endelige
resultatet.
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Figur 5.32: Oppsummering av regresjonsanalysen for nedskalert terrengmo-
dell
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5.4.4 Modellresultater visualisert i GIS

Med modellen følger koeffisientene til hver enkelt variabel, og disse brukes
til å lage et sannsynlighetskart som visualiserer hvilke omr̊ader hvor det er
mest sannsynlig å finne kildeomr̊ader for trekantskred basert p̊a de valgte
terrengparametrene. Dette skjer ved å gange inn eksponenten for en ter-
rengparameter med rasteret som ble benyttet for å hente ut de originale
verdiene.

GISpredicted = 1/(1 + (Exp(−(I + (k ∗ p) + (k ∗ p2)))))) (5.3)

Her i ligning 5.3 er I verdien for Intercept, k er koeffisienten til den aktu-
elle terrengparameteren og p er rasteret hvor verdiene er hentet fra. N̊ar alle
disse kombineres gir de et nytt raster med sannsynlighetsverdier for kilde-
omr̊ader til trekantskred. Figur5.33 viser den modellerte skredsannsynlighe-
ten for hele studieomr̊adet. Siden helningen er en s̊apass viktig parameter
kommer dalsider veldig godt frem i kartet, men blir begrenset av høyde over
havet, solinnstr̊aling og ruhet. Figur5.34 viser modellert skredsannsynlighet
for det rasutsatte omr̊adet ved Ulv̊adal. Her treffer klassifikasjonen godt ved
de fleste utløsningsomr̊adene.
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Figur 5.33: Modellerte sannsynligheter for skredhendelser



86 KAPITTEL 5. RESULTATER

Figur 5.34: Modellert skredsannsynlighet ved Ulv̊aa



Kapittel 6

Diskusjon

Denne oppgaven har hatt flere deler som strekker seg fra statistisk analyse,
innhenting og bearbeiding av lidar-data, terrenganalyse og interpolasjon av
høydedata. De respektive delene diskuteres forsøksvis systematisk i dette
kapittelet.

6.1 Datainnsamling med terrestriell Lidar

Om det hadde vært mulig å gjøre disse innm̊alingene p̊a nytt med den erfa-
ringen og kunnskapen som har blitt ervervet i løpet av arbeidet med denne
oppgaven ville mye ha blitt gjort annerledes under feltarbeidet for å gjøre
etterprosesseringen b̊ade lettere og mer nøyaktig. De reflektorene som ble
plassert i terrenget for georeferering av punktskyen var av typen som funge-
rer som et klistermerke. De m̊atte derfor plasseres p̊a flate som var s̊a vertikal
som mulig eller pekte i retning av skanneren. Dette gjorde at innm̊alinger
med GNSS ble unødvendig vanskelig, siden posisjonen m̊a logges i fem mi-
nutter for å f̊a et posisjonsestimat med centimeterpresisjon. Dette burde
blitt gjennomført to ganger med 45 minutter mellomrom b̊ade for valide-
ring av posisjonen, samt at m̊alingene sl̊as sammen for å oppn̊a enda høyere
presisjon(Kartverket 2009). Dette kunne lett ha blitt løst enten ved å ha
stativer til reflektorene, eller å m̊ale de inn med en totalstasjon som en st̊ar
i et frioppstillingspunkt.

Bearbeiding av r̊adata i Riscan Pro ble en tidkrevende prosess. Det var
ingen ved Universitetet i Oslo som hadde erfaring med dette programmet
fra før, s̊a alt m̊atte læres fra bunnen av ved å ta i bruk hjelpeseksjonen i
programmet og utstrakt bruk av Google. Som regel var det begrenset med
informasjon som var rettet direkte mot bruk av Riscan Pro, men teorien
bak bearbeiding av data er den samme i de fleste lignende programmer.
Selv om det ikke kommer frem av resultatene i større grad ble de første fire
m̊anedene av arbeidet med oppgaven brukt p̊a å lære prosessering av data,
med all den prøving og feiling som hører med. Det eneste produktet som
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endte opp med å brukes, var terrengmodellen fra Ulv̊aa, hvor høydeverdiene
langs skredkanten ble brukt i interpolasjon for dybdeestimater av skredet.

6.1.1 Årset

Da arbeidet med denne oppgaven startet var erfaringen med lidar-data be-
grenset til det rent teoretiske. Universitetet i Oslo hadde akkurat kjøpt inn
sin laserskanner, og det var begrenset med muligheter for opplæring. Etter
en dag med instrukser fra leverandøren (Riegl) gikk turen til Volda(Årset)
for feltarbeid sammen med medveileder, Lena Rubensdotter. I tillegg til la-
serskanneren var ogs̊a gnss-mottaker og reflektorer(targets) med for å lage
punkter i terrenget til georeferering av punktskyen. Her skulle jeg gjerne
hatt litt mer erfaring p̊a omr̊adet før plasering av reflektorer i terrenget,
for da kunne de uten nevneverdig stor ekstra innsats blitt plassert p̊a en
m̊ate som gjorde at geometrien i punktene var god nok til at punktskyen ble
plassert korrekt i terrenget i alle rotasjonsretningene. Feilen som ble gjort
i felt p̊a dette punktet var at referansepunktene ble satt mer eller mindre
horisontalt i linje med en differanse p̊a omtrent fem meter, og dette gjorde
presisjonen til rotering i motsatt retning svært d̊arlig. Dette ble korrigert
ved å manuelt rotere den prosesserte terrengmodellen til den stemte overens
med eksisterende terrengmodeller fra kartverket. En annen feil som ble gjort
ved samme lokasjon var å stole p̊a nøyaktigheten til den inkluderte GPSen i
skanneren. Hadde posisjonen til skanneren blitt m̊alt med GNSS før datainn-
samling ville dette problemet vært løst, siden skanneren var plassert mer enn
100m fra referanseobjektene. Resultatet var heldigvis godt nok for form̊alet i
oppgaven, men hadde det skulle blitt sammenlignet med lidardata fra Kart-
verket som var skannet før skredhendelsen ville kravet til nøyaktighet vært
større. Grunnet et nylig snøfall var kildeomr̊adet ved skredlokasjonen dekket
av snø. Dette var ogs̊a tilfelle da jeg kom tilbake til samme lokasjon en uke
senere for å hente inn data fra kildeomr̊adet. Tanken var å jobbe med data
i høyere oppløsning enn det som leveres fra kartverket, men siden det var
mye snø ble denne delen av oppgaven forkastet.

6.1.2 Ulv̊aa

Ved denne lokasjonen var tilgjengelighet til utstyr det største problemet.
Datainnsamlingen tok sted p̊a senhøsten, like før det kunne forventes at
snøen faller i fjellet. Med erfaringen fra Årset-lokasjonen var tanken å skan-
ne denne fjellsiden med flere targets i tillegg til skannerens egen posisjon.
Dessverre var alt GNSS-utstyr i bruk denne uken og uken etter. Derfor ble
kun skanneren, og en mobiltelefon med opp i Reinheimen. Det var p̊a forh̊and
forventet å ha en viss dekning p̊a mobilen, men en ulykke skjer sjelden alene,
s̊a skanneren i seg selv var det eneste tilgjengelige instrumentet for innsam-
ling av b̊ade posisjons og laserdata. Før avreise var det tenkt at hele fjellsiden
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skulle kartlegges. Det var ikke satt strenge krav til oppløsning, men det var
ønskelig med iallefall et punkt per kvadratmeter i kildeomr̊adene til skre-
dene. Dette skulle vise seg å være mye vanskeligere enn planlagt. For det
første var det ikke tillatt å kjøre bilen inn lengre enn parkeringsplassen helt
i starten av fjellsiden. I tillegg var fremkommeligheten veldig mye d̊arligere
enn det som kunne tolkes fra flybilder av omr̊adet. Den første dagen ble
skanneren plassert p̊a et omr̊ade som tilsynelatende var tørt og trygt, og
skanningen ble initiert p̊a høyeste oppløsning for store deler av fjellsiden.
Siden dette var en tidkrevende prosess, ble ventetiden benyttet til rekogno-
sering av omr̊adet for å finne de neste skannelokasjonene. Da jeg kom tilbake
etter mer enn en time s̊a jeg at stativet hadde sunket betydelig ned i terren-
get p̊a grunn av sviktende underlag, og datainnsamlingen m̊atte startes p̊a
nytt. Selv p̊a korte avstander vil selv en liten endring i posisjon gjøre store
utslag i posisjonen til et punkt i en punktsky, og p̊a større avstander vil
utfallet være desto større, siden effekten av en endring i vinkelen blir større
med avstand. I etterarbeidet m̊atte selv den initielle posisjonen til punkt-
skyen bestemmes manuelt, siden skannerens posisjon var satt til Finse av
tidligere bruker. Igjen var jeg en erfaring rikere, og det er forh̊apentligvis en
feil som ikke blir gjort igjen. Etter mye(flere dager) med prøving og feiling
kom teknikken p̊a plass, og punktskyen ble plassert omtrent p̊a rett plass
i terrenget. Det ble ikke regnet p̊a avvik i plassering mot kartverket sin
terrengmodell siden oppløsningen uansett er s̊apass ulik

6.2 Terrenganalyse av kildeomr̊ader

Det som ogs̊a kommer tydelig til syne gjennom oppstrøms areal, er at vann
samler seg i bekker som ledes mot løsneomr̊adene. Dette er en tendens som
ikke kommer godt frem i resultatene i den statiske analysen i neste seksjon.
Årsaker til dette kan være at de tilfeldig valgte punktene er plukket fra
omr̊ader som ligger lavere i terrenget og lengre unna vannskillet, og dermed
har større sannsynlighet for å ha akkumulert større verdier. S̊a selv om ver-
dien i løsneomr̊adet er større enn de omkringliggende omr̊adene, blir effekten
av dette visket ut av de større verdiene i det tilfeldige utvalget. Dette gjelder
naturligvis ogs̊a for verdiene til SPI,

6.3 Statistisk analyse av terrengparametere i kilde-
omr̊ader

Den statistiske analysen benytter seg av punktverdier i løsneomr̊ader som
sammenlignes med tilfeldige valgte punkter. For flere av resultatene kan et
gjennomsnitt av parameterverdier for et større omr̊ade rundt løsneomr̊adet
ha mer å si for dannelsen av trekantskred enn verdien til cellen i løsneomr̊adet.
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Analyser bør alltid gjøres p̊a et s̊a bredt og variert datagrunnlag som mu-
lig. I denne oppgaven er skredtypen veldig spesifikk, og tilgjengeligheten p̊a
data begrenset. Et utvalg p̊a i underkant av 100 lokasjoner er litt i minste
laget for en sterk analyse og i videre arbeid med denne typen skred burde
langt flere lokasjoner implementeres. Det spiller egentlig liten rolle om det
er skred som har ferske spor i terrenget, eller om det er gjengrodd av ve-
getasjon siden topografien i kildeomr̊ade vil være mer eller mindre uendret.
Det som ble gjort i denne analysen, var å finne ut hvor det er sannsynlig at
trekantskred kan oppst̊a, men det som egentlig er mer interessant er hvor i
skr̊aninger trekantskred kan oppst̊a. Basert p̊a eksisterende teori pm skred
kan omr̊ader som ligger utenfor grenseomr̊adene til de forskjellige paramete-
rene selekteres vekk, s̊ann at sammenligningspunktene plukkes fra omr̊ader
hvor skred i teorien kan oppst̊a.

NGU sine kart over løsmasse typer skulle i utgangspunktet benyttes som
en kategorisk variabel i analysen, men etter å ha sammenlignet klassifikasjo-
nen med flyfoto fra flere omr̊ader var det tydelig at en alt for stor andel av
kildeomr̊adene som har et tynt løsmassedekke ble klassifisert som bart fjell.
Et resultat fra en analyse med denne parameteren kunne gitt en indikasjon
p̊a hvilke løsmassetyper jordskred oftest utløses i, men p̊a grunn av de store
avvikene m̊atte den forkastes.

6.3.1 Helning

Det var ikke overraskende å se at denne parameteren sto frem som den mest
signifikante i regresjonsanalysen. Uten tilstrekkelig helning er ikke tyngde-
kraftsp̊avirkningen stor nok, og er helningen for stor vil ikke løsmasser i
store nok mengder til at skred utløses akkumuleres. Siden regresjonsanaly-
sen testet mot punkter fra et helt tilfeldig utvalg av omr̊ader p̊a landjorden i
studieomr̊adet ble det med mange verdier som l̊a b̊ade langt under og langt
over de verdiene vi forventer å finne i skredomr̊ader. Det ville derfor kanskje
vært mer hensiktsmessig å hente inn disse punktene fra tilsvarende omr̊ader
siden vi uansett ikke forventer å finne denne skredtypen i flate omr̊ader eller
særdeles bratte fjellsider. Med helning som en s̊a dominerende parameter vil
de øvrige parametrene virke mer som begrensende faktorer i omr̊ader der
helningen er innenfor grenseniv̊aene.

6.3.2 Kurvatur

Kurvaturverdiene forteller oss om skr̊aningen har en konkav eller konveks
form, og dette kan ha mye å si for hvordan løsmassene beveger seg n̊ar de
er satt i bevegelse. Dette gjelder ogs̊a for kurvaturen i horisontalplanet, og
derivatene som blir produktet av disse to. Kurvaturparameterene ble i den
statistiske analysen vurdert som mindre signifikante, men dette resultatet
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kunne vært svært annerledes hvis de tilfeldig utvalgte punktene var hentet
inn fra omr̊ader hvor helningen ligger innenfor helningsverdiene til utløsning
av skred, eller i det minste verdier som normalt finnes i skr̊aninger. I den-
ne oppgaven ble kun parametere for kildeomr̊adet undersøkt videre, men
for kurvaturparameteren spesielt er det interessant å se p̊a formen til hele
skr̊aningen. Binære verdier for plan og profilkurvatur kunne vært svært spen-
nende for regresjonsanalysen, men denne ideen kom s̊apass sent i arbeidet
med oppgaven at det ikke ble tid nok til å gjennomføre. Ideen her er å sette
inn om skr̊aningen er konkav eller konveks i b̊ade plan og kurvaturretningen,
og finne de samme verdiene for et tilfeldig utvalg av skr̊aninger, hvor ogs̊a de
andre tilfeldige terrengparameterene blir hentet ut. Kurvaturen m̊atte is̊afall
blitt bestemt manuelt for omr̊adet punktet ligger, b̊ade i omr̊ader hvor skred
er identifisert og for hele utvalget av tilfeldige punkter. I sin aller enkleste
form m̊a et omr̊ade is̊afall kunne forklares ved at det er konveks, konkav eller
flatt og benyttes som kategoriske variabler i en logistisk regresjonsanalyse.
En eventuell forenkling av denne prosessen ville vært beregne konveksiteten
for et større omr̊ade enn det blir gjort av algoritmene i ArcGis og TopoTo-
olbox. Akkumulerte verdier langs et profil vil kunne si om det er konvekst
eller konkav. Basert p̊a resultatene fra denne analysen har det lite å si for
utløsninger av skred om terrenget i et 30m profil er konveks eller konkav,
ettersom cellestørrelsen som ble benyttet er 10m, og algoritmen beregner
verdier basert p̊a nabocellene. Ved tester med lavere oppløsning p̊a terreng-
modellen viser det seg at det finnes en sammenheng mellom plankurvaturen
n̊ar den blir behandlet som en andregradsfunksjon og utløsning av skred.

6.3.3 Oppstrøms areal

Ved de fleste av skredlokasjonene var det større akkumulerte verdier for den-
ne parameteren rundt kildeomr̊adet, som betyr at vann strømmer inn her.
Det var p̊a forh̊and store forventninger til denne parameterens signifikans i
den statistiske analysen, og det var overraskende da den ble tolket som lite
bidragsytende. Årsaken til dette er at større deler av landoverflaten ligger i
lavere omr̊ader enn kildeomr̊adene til skred, og at de derfor vil ha større ak-
kumumasjonsverdier for oppstrøms areal. De tilfeldige punktene ligger oftere
i omr̊ader som ligger lengre unna vannskillet, og f̊ar derfor naturlig høyere
verdier ettersom flere celler drenerer mot lavereliggende omr̊ader. En mulig
m̊ate å redusere effekten av dette er å beregne hvor mange celler som bidrar
til akkumulasjonen(Wilson & Gallant 2000). En ratio mellom oppstrøms
areal og antall bidragsytende celler vil gi et bedre estimat for effekten, siden
skredene som regel ligger nærmere vannskillet og ratioen dermed naturlig
blir større. Verdiene ble forsøksvis transformert ved å ta den naturlige loga-
ritmen for alle verdiene siden dette er en mye brukt teknikk for datasett som
har har en klar forskyvning mot en side(Changyong et al. 2014). Figur viser
hvordan vann akkumuleres fra celler oppstrøms og inn mot skredomr̊adene.
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6.3.4 SPI

Siden SPI er et derivat av helningen og oppstrøms areal vil verdiene her bli
p̊avirket p̊a samme m̊ate, s̊a ogs̊a her bør parameteren regnes p̊a nytt for
ratioverdier mellom oppstrømsareal og bidragsytende celler for å best mulig
beskrive effekten p̊a utløsninger i skredomr̊ader.

6.3.5 Innkommende solstr̊aling

Denne verdien ble brukt fremfor aspekt siden den i tillegg til himmelret-
ning ogs̊a sier noe om variasjonen i tilført varmeenergi i skr̊aninger. Mens
aspekt sier noe om himmelretningen vil solinnstr̊aling ogs̊a ta høyde for
skyggelagte omr̊ader p̊a grunn av omkringliggende topografi(Aguilar et al.
2010). Solinnstr̊aling er et uttrykk for ulik grad av evapotranspirasjon mel-
lom omr̊ader som mottar mye solstr̊aling og de som mottar mindre eller
lite. Dette har mye å si, siden omr̊ader med høye transpirasjonsverdier ofte
ikke er vannmettede, og infiltrasjon av vann ved nedbørshendelser derfor
lettere kan sette masser i bevegelse ved endringer i porevannstrykk. En an-
nen viktig faktor med denne parameteren er at vegetasjon lettere etableres i
omr̊ader med mye solinnstr̊aling, som er en faktor som p̊avirker stabiliteten
til løsmassene. Om v̊aren kan ogs̊a solinnstr̊aling bidra til økt snøsmelting
og generere smeletevannselver som kan utløse skred. Det ble ikke kikket noe
nærmere p̊a variasjonen i innkommende str̊aling for de enkelte skr̊aningene,
men dette kan være et omr̊ade som kan være spennende å studere videre.

6.3.6 TWI

Denne parameteren var det p̊a forh̊and en viss forventning til, ettersom at
den kan symbolisere ansamlinger av vann, men i analysen kom den frem som
veldig lite signifikant. Dette p̊a grunn av sammenligningsgrunnlaget, som
ofte er hentet fra lavtliggende omr̊ader med lav helning. I disse omr̊adene er
verdiene for TWI naturlig høye, som gjør at de potensielt forhøyede verdiene
i kildeomr̊adene blir neglisjerbare i forhold. Ved bruk av TWI i regresjons-
analysen gir programmet beskjed om at fittet porbabilities of zero or one
occured, noe som indikerer at denne parameteren enten forklarer skredhen-
delsene perfekt eller ikke i det hele tatt i sammenligningen av kildeomr̊ader
mot tilfeldig valgte punkter. Mye tid ble satt av til å finne en forklaring
p̊a dette, uten å komme i m̊al. Verdiene for kildeomr̊adene ligger systema-
tisk noe lavere enn ved de tilfeldig valgte punktene, men langt nok til at
en perfekt separasjon. Det er flere andre parametere i analysen som viser
betydelig større separasjon uten å gi samme feilmelding. Denne paramete-
ren m̊atte derfor ekskluderes fra analysen, fordi den resulterte i svært høye
P-verdier. Om denne parameteren hadde blitt brukt videre i den endelige
modellen ville den dominert resultatet fullstendig. Ogs̊a andregradsfunksjo-
nen av TWI gir det samme resultatet, med P-verdier p̊a mer enn 0.5. Fra
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responskurven ser vi at variansen som forklares som en funksjon av TWI av-
tar med økende verdier av TWI. Dette gir mening n̊ar en tar i betraktning
formelen for TWI, TWI = ln a

tanb
som sier at verdien blir høy med store

verdier for oppstrømsareal og lave verdier for helningen. I kildeomr̊adene for
skred vil situasjonen være snudd p̊a hodet, men høye verdier for helningen
og lave verdier for oppstrøms areal, det er mindre akkumulasjonspotensia-
le lengre oppe. Dette faktum forklarer dog ikke hvorfor parameteren gir s̊a
store utslag i modellen.

6.3.7 Elevasjon

Det var litt overraskende å se at denne parameteren ble vurdert som s̊a
signifikant i analysen. Dette skyldes naturligvis av kildeomr̊adene m̊a være
en viss høyde over havniv̊a for å ha nok potensiell energi til å utvides som
skred mens tilfeldige punkter er spredt over alle høyder. Denne parameteren
hjelper derfor modellen å avgrense omr̊adene hvor skredsannsynligheten er
høy til omr̊ader innenfor en viss høyde.

6.3.8 Avstand fra fjorder

Under feltarbeidet p̊a østkysten av Island rundt byen Egilstadir ble en av
dagene brukt p̊a å kjøre langs kysten for å studere fjellsidene langs fjordar-
mene sammen med professor og veileder Bernd Etzelmüller og medstudent.
Vi hadde p̊a forh̊and sett for oss at det kom til å være rikelig med skred i det-
te omr̊adet siden fjellsidene p̊a Island ofte er dekket med porøse løsmasser.
Men dette skulle vise seg å være feil. Langs fjordarmene s̊a vi spor etter flere
debris flows, men trekantskredene glimret med sine fravær. Det var ikke før
vi kom litt lengre inn i landet at vi traff p̊a skr̊aninger hvor trekantskredene
l̊a p̊a rekke og rad. Østsiden av Island er ikke en del av det aktive vulkanske
systemet p̊a Island siden det ligger langt unna spredningssonen. Under den
siste glasiasjonen var Island ogs̊a dekket av is, og det kan tenkes at fjord-
armene har vært eksponert for vær og vind lengre enn dalene lengre inn i
landet hvor isen ble liggende mye lengre. Vi ser b̊ade p̊a Island og i Nor-
ge at de fleste skredene opptrer b̊ade høyere enn havet og ikke minst som
regel et stykke unna havet. Å beregne denne avstanden ville ikke vært en
veldig stor jobb, men ideen kom for sent i arbeidet med oppgaven til at det
kunne gjennomføres. Å bruke avstand fra skredlokasjon til havet ville vært
en verdifull parameter til den statistiske analysen. En anne faktor her er at
isen ikke trakk seg tilbake like raskt overalt. Dermed vil omr̊ader som ligger
p̊a samme avstand fra havet i dag ha vært eksponert for elementene i ulik
mengde tid.
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6.3.9 Oppløsning p̊a terrengmodell

Desto bedre oppløsningen p̊a en terrengmodell er, desto mer lokalt blir para-
metrene beskrevet. Dette er bakgrunnen for at terrengmodellene p̊a 10∗10m
ble basis for terrenganalysen. Siden s̊apass f̊a av parametrene ble vurdert som
signifikante av regresjonsanalysen ble hele modellen nedskalert til 25 ∗ 25m
for å se om signifikansen blir bedret i større skala. Tanken var at sm̊a lokale
ujevnheter skulle bli jevnet mer ut og i tillegg at et større omr̊ade skulle
bidra til bestemmelsen av parametrene. Som for eksempel ved kurvatur, vil
en terrengmodell som er nedskalert fra 10m til 25m si mer om den helhet-
lige kurvaturen til skr̊aningen. Resultatene viser at det er en sammenheng
mellom planform kurvatur og skredhendelser n̊ar oppløsningen p̊a modellen
blir redusert helt ned til 50 ∗ 50m. Konkav (negative verdier) planform kur-
vatur kan indikere konvergering i dreneringslinjene og medfølgende lagring
av vann. I motsatt fall vil en konveks (positive verdier)planform kurvatur
indikere divergerende dreneringslinjer som medfører at vann blir ledet vekk
fra omr̊adet(Mancini et al. 2010).

6.4 Interpolasjon av skredoverflater

Å beregne overflatene som var før skred inntraff viste seg å være en langt
vanskeligere oppgave enn først antatt. Problemene oppst̊ar fordi de vanlige
interpolasjonsmetode ikke tar tar hensyn til kurvaturen i terrenget og resul-
terer i at høydeestimater blir svært upresise, spesielt i omr̊ader hvor skredet
ikke g̊ar i samme retning som profilkurvaturen. I det et skred g̊ar p̊a skr̊a av
profilkurvaturen bør interpolasjonen gjøres stegvis for å minske effekten av
en skr̊astilt plankurvatur. Dette problemet blir spesielt markant i omr̊ader
hvor bredden p̊a skredløpet er stor. Da vil interpolasjonen bruke verdier fra
begge sider av skredløpet, og hvis vinkelen p̊a ellipsen til søkeomr̊adet ikke
st̊ar parallelt med den plankurvaturen vil interpolasjonen utføres basert p̊a
ulike høydeverdier p̊a begge sidene av skredet. Desto større avstanden er,
desto større vil denne feilen være. Som metode for interpolering i større ska-
la er effekten av dette problemet like markant, men n̊ar høydeforskjellene
vi leter etter er mindre enn en meter har de sm̊a detaljene mye å si. Det
kan tenkes at oppløsningen p̊a rasteret som ble benyttet rett og slett var alt
for god. Ved samtlige lokasjoner ble raster med høyest mulige oppløsning
produsert, og det resulterte i cellestørrelser p̊a 0.25*0.25m i de omr̊adene
hvor terrenget var skannet detaljert. Avstanden fra kant til kan p̊a skredet i
flere tilfeller var mer enn 100m nederst i avsetningsomr̊adet, s̊a å interpolere
mellom slike avstander med cellestørrelse p̊a 0.25m er for optimistisk. Å ned-
skalere til en grovere oppløsning byr ogs̊a p̊a problemer i de tidligere fasene
av skredet hvor skredløpet ofte er mindre enn en meter. Med cellestørrelser
som overskrider bredden p̊a skredløpet mistes mye av informasjonen. De
fleste interpolasjonsmetodene som følger med ArcGis Pro ble testet for å
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se hva som ga det mest naturtro resulatetet, og til tross for at lokal po-
lynomiell interpolasjon har sine tydelige begrensninger ved denne bruken,
var det helt klart den metoden som ga det beste resultatet. Før arbeidet
med oppgaven startet var et av delm̊alene å utvikle en metode som bereg-
net tykkelsen i skredløp automatisk, men Tiden strakk ikke til. Dette kunne
vært en interessant oppgave å jobbe videre med. N̊ar datagrunnlaget kun
er fra etter skredhendelsen er det vanskelig å avgjøre n̊ar interpolasjonen
stemmer godt overens med virkeligheten og n̊ar den overdriver estimatene.
Fra skredhendelsen i Kilsfjorden, hvor det finnes data fra b̊ade før og etter
hendelsen, ser vi at det er større akkumulasjonsomr̊ader i selve skredløpet
hvor massene blir avsatt. Dette skredet hadde dessverre sitt utløp i fjorden,
noe som gjør masseberegninger umulig. N̊a som hele landet snart er skannet
med laser har vi til senere studier av trekantskred et svært godt datasett for
skr̊aninger som ikke er utsatt for skred. Ved en ny hendelse er det ikke en
stor utfordring å hente inn data fra etter en skredhendelse ved bruk av ter-
restrisk laser, flyb̊aren laser eller fotogrammetrisk metode. Det er ogs̊a ikke
usannsynlig at landet kommer til å skannes p̊a nytt regelmessig ettersom
utstyr for skanning blir b̊ade bedre og billigere for hvert år.
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Kapittel 7

Konklusjon

Fokus for denne oppgaven har vært å samle inn terrengdata fra Kartverket
og med laserskanner i felt. Data har blitt etterbehandlet for å generere ter-
rengmodeller, samt å gjøre en statistisk analyse for å beregne signifikansen
til terrengparametere i kildeomr̊adene til trekantskred.

De terrengmodellene som ble laget fra punktskydata ble gode nok til
form̊alet oppgaven, men det er mye som burde ha blitt gjort annerledes for
å øke presisjonen i modellen, samt redusere tidsbruken for etterprosessering.
De store feilene ble gjort i felt grunnet manglende erfaring, samt manglende
tilgang til nødvendig utstyr.

Resultatet fra regresjonsanalysen henter frem omr̊ader hvor helningen,
solinnstr̊alingen, høyden over havet og ruhet er innenfor de signifikans-
niv̊aene vi ønsker. Alle de andre terrengparametere som ble brukt i analysen
ble vurdert som mindre signifikante, og kunne derfor ikke benyttes videre i
generering av faresonekartet.
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Appendix

Tabell 7.1: Standard klassifisering i LAS-formatet, Kartverket

1 Uklassifisert. Alle punkter som ikke er klassifisert som klasse 2,7 eller
10

2 Punkter p̊a terrengoverflate. Denne klassen omfatter som standard
ogs̊a punkt p̊a vannoverflater (innsjø, hav, elv). Punkter innen-
for vannpolygon som ligger over vann-/terrengoverflate (vegetasjon,
brygger og lignende) leveres i klasse 1 (uklassifisert).

3 Punkter p̊a lav vegetasjon

4 Punkter p̊a middels vegetasjon

5 Punkter p̊a høy vegetasjon

6 Punkter p̊a bygning

7 Støy-punkter (Lowpoints) for̊arsaket av skyer, fugler, ”multipath”,
system feil etc.Denne klassen omfatter unormalt høye og lave punkt
(spikere) og punkt som under bakkeklassifiseringen blir definert til å
ligge under terrengoverflaten.

8

9 Punkter p̊a vann. Som standard leveres punkter p̊a vann i klasse
2 (Ground). I omr̊ader med stor forskjell p̊a flo og fjære kan det
være aktuelt å f̊a klassifisert punktene p̊a havoverflaten i egen klasse
for å unng̊a store høydesprang i terrengmodellen. Det presiseres at
eksisterende kystkontur (MHV) ikke kan benyttes til å skille mellom
terreng og sjø i slike tilfeller.

10 Punkter som ligger p̊a bru. Denne klassen innføres først i LAS-format
versjon 2.0, men den forskuteres i denne spesifikasjonen. Minstem̊al
for klassifisering er 10 m2.Eksisterende FKB-data av best mulig kva-
litet benyttes som støtte til klassifiseringen. Alle punkter innenfor
bru-avgrensingen skal klassifiseres som Bru (Klasse 10). Det pre-
siseres at FKB-dataene kun benyttes som støtte i klassifiseringen.
Kravet til klassifisering gjelder uavhengig av fullstendigheten i FKB-
dataene.
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Tabell 7.2: Standard klassifisering i LAS-formatet, ArcGis

0 Never classified

1 Unassigned

2 Ground

3 Low vegetation

4 Medium vegetation

5 High vegetation

6 Building

7 Low noise

8 Model key / Reserved

9 Water

10 Rail

11 Road Surface

12 Overlap / Reserved

13 Wire – Guard

14 Wire – Conductor

15 Transmission Tower

16 Wire – Connector

17 Bridge Deck

18 High Noise

19-63 Reserved for ASPRS Definition (LAS 1.1 to 1.3 support up to
class code 31)

32-255 User Definable (Only supported in LAS 1.0 and certain versions
of 1.4)
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Direction: backward
Criterion: BIC

Start: AIC=353.65
bin slp + curvpl + curvpr + solar + dem + rug + Log10acc

Df Deviance AIC
- curvpr 1 302.38 347.29
- curvpl 1 302.85 347.76
- Log10acc 1 303.74 348.65
- none 302.33 353.65
- rug 1 312.70 357.61
- slp 1 324.12 369.03
- solar 1 327.43 372.34
- dem 1 330.92 375.82

Step: AIC=347.29
bin slp + curvpl + solar + dem + rug + Log10acc

Df Deviance AIC
- curvpl 1 302.85 341.34
- Log10acc 1 303.74 342.23
- none 302.38 347.29
- rug 1 312.98 351.47
- slp 1 324.52 363.01
- solar 1 327.72 366.21
- dem 1 331.04 369.53

Step: AIC=341.34
bin slp + solar + dem + rug + Log10acc

Df Deviance AIC
- Log10acc 1 305.51 337.58
- none 302.85 341.34
- rug 1 313.07 345.14
- slp 1 324.52 356.59
- solar 1 327.96 360.04
- dem 1 331.25 363.33

Step: AIC=337.58
bin slp + solar + dem + rug

Df Deviance AIC
- none 305.51 337.58



108 APPENDIX

- rug 1 316.64 342.30
- slp 1 328.28 353.94
- solar 1 331.71 357.37
- dem 1 332.95 358.61

Call: glm(formula = bin slp + solar + dem + rug, family = bino-
mial(logit), data = cali)

Coefficients:
(Intercept) slp solar dem rug
-9.223006451 0.175278721 0.000002119 0.002065456 -5.542521223

Degrees of Freedom: 610 Total (i.e. Null); 606 Residual
Null Deviance: 418.4
Residual Deviance: 305.5 AIC: 315.5


