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Forord 

En felles og oppdatert veileder for utredning av skredfare i bratt terreng ble lansert i november 2020.  Den 
veilederen skal gjøre det lettere for aktørene i bransjen å levere gode og etterprøvbare produkter.  

FoU-arbeidet som presenteres i denne rapporten tar for seg de mest brukte beregningsverktøyene for 
steinsprang i norske skredfareutredninger, og hvordan disse blir brukt som grunnlag for vurdering av 
utløpslengde. Lik bruk av tilgjengelige verktøy vil gi mindre forskjeller mellom ulike aktørers 
utredninger. 

Studien tar utgangspunkt i bruk av verktøyene innenfor utvalgte testområder og sammenligner så 
resultatene. På bakgrunn av dette blir det gitt generelle råd for bruk av de ulike verktøyene, samt en 
oppsummering av fordeler og ulemper. Arbeidet er utført av Norges geotekniske institutt.  

Oslo, desember 2020 

Anne Britt Leifseth Hallvard Berg  

direktør  fung. seksjonssjef 
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Sammendrag 

Denne studien er utført på oppdrag for NVE, og omhandler modelleringsmetodikk for 

steinsprang for etablering av faresoner iht. sannsynlighetsklassene definert i TEK17. Det 

finnes flere ulike beregningsverktøy for modellering av steinsprangutløp, og flere av 

disse brukes i faresonekartleggingsprosjekter, som et hjelpemiddel for å bestemme utløp 

av steinsprang. Det er ulik praksis i bransjen i dag for hvilke modeller som anvendes og 

hvordan de anvendes. Denne store variasjonen i modelleringsmetodikk, og hvordan 

modelleringsresultater brukes i fastsetting av faresoner, kan potensielt gi store 

variasjoner i faresonene. En ny veileder for skredfareutreding, også kalt 

"bransjestandarden", er utarbeidet av NVE i samarbeid med bransjen i 2019, og 

beskriver hvordan faresonekartlegging i bratt terreng skal utføres (NVE, 2020). Det er i 

den forbindelse ønske fra NVE om anbefalinger for hvordan modellering av steinsprang 

bør utføres, og hva som regnes som bra nok for en faresoneleveranse.  

 

Noen sentrale hypoteser som ønsket belyst/besvart i dette studiet inkluderer: 

 Scenariobasert modellering gir økt verdi for faresonering (som ulike 

blokkstørrelser for å representere 1/100- 1/1000- og 1/5000-scenariet) 

 Blokkform og -størrelse, samt terrengparametere er avgjørende for sluttresultatet 

og må være veldokumentert og begrunnet 

 Alle inngangsparametere må være realistiske og basert på feltobservasjoner fra 

det aktuelle området, da gir dette bedre resultat enn mer automatisk modellering 

hvor det ikke er brukt tid på "realistiske inngangsparametere" 

 Sensitivitetsanalyse  

 Hvor stort utslag gir de ulike inngangsparameterne? Hva har mye å si for 

resultatet og hva har neglisjerbar betydning? På denne måten kan vi finne 

ut hva som er verdt å bruke tid på å vurdere nærmere, og hvor man kan 

bruke standardverdier 

 Gir Rapid Automatic Simulation fra Rockyfor3D et verdifullt resultat? 

Dette vil ha en stor fordel med tanke på tidsbruk.  

 Kan utløsningssannsynlighet på noen måte inkluderes/ reflekteres i 

modelleringen? Kan vi gi en metodikk på justering av beregninger for å inkludere 

utløsningssannynlighet? 

 

For å belyse/besvare hypotesene over ble følgende utført i prosjektet: 

 Sammenligning av de mest vanlige kommersielt tilgjengelige modellverktøyene 

RAMMS Rockfall, Rockyfor3D og RocFall i tre testområder. 

Sensitivitetsanalyser er utført ved å variere parameterne: 

 Blokkvolum 

 Blokkform 

 Oppløsning terrengmodell  

 Terrengparametere (hardhet, ruhet) 

 Sammenligning av ulik metodikk i bruk i bransjen i dag: 
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 Senariobasert 

 Automatisert 

 Tilpasset (etter observerte terrengforhold og tidligere hendelser) 

 Vurdering av tidsbruk og lisenskostnader opp mot økt verdi for resultatet 

 Hvordan kan modellresultater kobles til faresoner, og kan 

utløsningssannsynlighet reflekteres i modelleringen 

 

Funne i denne studien indikerer at: 

 Scenariobasert modellering basert på blokkstørrelse gir ikke økt verdi med de 

vurderte modellene. For å bruke modelleringsresultat til å skjelne mellom ulike 

årlige sannsynligheter anbefales det heller å bruke ulike resultatverdier (beregnet 

sannsynlighet eller antall blokkpasseringer) fra en og samme simulering, og 

studere dette mønsteret kritisk opp mot andre vurderinger. 

 Variasjon av blokkform og -størrelse kan gi uønskede og upålitelige resultater. 

Det anbefales heller å holde disse parameterne konstante. 1 m3 og ellipseformet 

blokk ser ut til å fungere godt som standardverdier for alle modellene. 

Terrengparametere har stor betydning for modellert utløp, hvor ruhet har størst 

betydning i Rockyfor3D og hardhet i RAMMS og RocFall. Valgte terrengtyper 

i modellen må derfor reflektere virkeligheten, og man må være særlig 

oppmerksom på ruhet for Rockyfor3D og hardhet i RAMMS og RocFall. 

 Rapid Automatic Simulation fra Rockyfor3D ser ut til å representere terrenget 

tilfredsstillende for de fleste tilfeller. Resultatene i studien viser tilnærmet 

tilsvarende resultat for automatisk input sammenlignet med der hvor det er brukt 

tid på "realistiske inngangsparametere". Automatisk modellering er et 

tidsbesparende alternativ. Dersom man ønsker kontroll på hvilke 

utløsningsområder som modelleres, må manuell metodikk brukes. Kritisk 

gjennomgang av resultatet må uansett alltid utføres, og urealistiske resultater kan 

filtreres bort.  

 Sensitivitetsanalysen viser at RAMMS og RocFall har stor spredning i resultatet 

for ulike innstillinger og parameterverdier, mens Rockyfor3D har minst 

spredning. Det er identifisert noen uønskede effekter i modellene som bør 

unngås, som bruk av rund blokk i RAMMS.  

 3D modellene RAMMS og Rockyfor3D anbefales for faresonekartlegging der 

hvor utbredelse fra et større løsneområde skal vurderes, fordi man her kan 

studere hvordan terrenget styrer og sprer blokkene. Resultatet som oppnås er en 

relativ utløpssannsynlighet med lik utløsningssannsynlighet for alle de simulerte 

løsneområdene. Ulik utløsningssannsynlighet kan inkluderes i modelleringen 

ved å simulere ulikt antall utløste blokker fra ulike løsneområder. Imidlertid vil 

dette være tidkrevende og forutsette en svært metodisk tilnærming basert på 

usikre estimater. For dette formålet vil vi derfor heller anbefale å vurdere det 

generelle bildet over utbredelse i terrenget, og forsøksvis koble faresoner mot 
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modelleringsresultatet hvor utløsningssanssynlighet tas i betraktning (dvs. lenger 

opp i terrenget der hvor utløsningssannsynligheten vurderes som lavere).  

 Modelleringsresultatet bør alltid vurderes kritisk opp mot observasjoner og 

kunnskap. Urealistiske resultater bør filtreres bort ved å fjerne lave verdier fra 

visningen, og resultatene bør visualiseres ved å justere parameterverdiene og 

tilhørende symbolisering slik at slik at modellresultatet reflekterer hva som anses 

som konservative, men sannsynlige utløp. De empiriske sammenhengene i form 

av energilinjer, bør her brukes for å vurdere hva som er sannsynlige maksimale 

utløp. De empiriske vinklene anses å være et nyttig hjelpemiddel for å filtrere og 

justere modellresultatet til å gi en realistisk visning, og som et ekstra 

vurderingsgrunnlag når faresonene skal plasseres. Registreringer i felt bør 

normalt vektlegges høyt i samlet vurdering for faresoner og sikringsløsninger.    
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1 Innledning 

Det finnes flere ulike beregningsverktøy for modellering av steinsprangutløp, både 

statistiske og dynamiske modeller, i både 2D og 3D. Flere av disse verktøyene brukes i 

faresonekartleggingsprosjekter, som et hjelpemiddel for å bestemme utløp av 

steinsprang. Det er ulik praksis i bransjen i dag for hvilke modeller som anvendes og 

hvordan de anvendes. Denne store variasjonen i modelleringsmetodikk, og hvordan 

modelleringsresultater brukes i fastsetting av faresoner, kan potensielt gi store 

variasjoner i faresonene. 

En ny veileder, også kalt "bransjestandarden", er utarbeidet av NVE i samarbeid med 

bransjen i 2019, og beskriver hvordan faresonekartlegging i bratt terreng skal utføres 

(NVE, 2020). Per i dag gir bransjestandarden ingen konkrete anbefalinger for hvordan 

modellering av steinsprang bør utføres, og hva som regnes som bra nok for en 

faresoneleveranse. Det er heller ikke krav til hvilke modeller som skal brukes. Dagens 

modeller er i stadig utvikling samt at nye kommer til. Det er påkrevd at bransjen følger 

med og oppdaterer seg på eventuelle forbedringer og nye modeller.  

Dette prosjektet vil se nærmere på de vanligste modellene og metodikken brukt i 

bransjen i dag, for å kunne vurdere fordeler og ulemper ved modellene og metodikken 

som brukes. Disse modellene er relativt rimelig i anskaffelse og representerer "State-of-

practice" i bransjen. Målet med studien er kunne gi anbefalinger til bransjen for 

modelleringsmetodikk for steinsprang for etablering av faresoner iht. 

sannsynlighetsklassene definert i TEK17.  

Målene for prosjektet kan listes som: 

Sammenligne de mest vanlige kommersielt tilgjengelige modellverktøyene 

Sammenligne ulik metodikk som brukes i bransjen i dag 

Scenariobasert (for å representere ulike årlige sannsynligheter) 

Automatisert (input velges automatisk i modellen) 

Tilpasset (modellinput etter observerte terrengforhold, tidligere 

hendelser, etc.) 

Vurdere tidsbruk og lisenskostnader opp mot økt verdi for resultatet 

Vurdering av utløsningssannsynlighet og kobling mellom modellresultater og 

faresoner 

Sette opp en liste med fordeler og ulemper ved ulike modeller og metodikk, og 

komme fram til anbefalinger for bruk av steinsprangmodeller 

2 Verktøy for modellering av steinsprang 

Denne studien tar for seg de mest vanlige modellverktøyene som er i bruk i bransjen i 

dag, for en sammenligning og vurdering av disse. En generell beskrivelse av de utvalgte 

modellene er gitt i kap. 2.1 under. Vi har sammenlignet resultatene fra modelleringen 

med det som er praksis i bransjen, representert ved de siste større 
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faresonekartleggingsprosjektene gjennomført for NVE i 2018/2019. Disse er utført 

under det nasjonale skredkartleggingsprogrammet og er kort redegjort for i kap. 2.2.  

2.1 Presentasjon av modellverktøyene 

Det finnes flere modelleringsverktøy for steinsprang tilgjengelig i markedet i dag. 

Utvalget brukt i denne studien er presentert i avsnittene under. Modellbeskrivelsene 

forutsetter en grunnleggende kjennskap til de vanligste modellene og 

beregningsmetodene brukt for vurdering av steinsprangutløp. Ytterligere beskrivelse av 

modellene finnes i vedlegg A, og det henvises for øvrig til modellmanualene.  

2.1.1 RAMMS Rockfall av SLF/WSL 

RAMMS::Rockfall er en 3D modell for steinsprangberegning utviklet av SLF (Swiss 

Federal Research Institute WSL) og WSL (Institute for Snow and Avalanche Research 

SLF) i samarbeid med ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) og ble 

tilgjengelig i april 2015 (SLF/WSL, 2010). Modellen har vært i bruk hos NGI siden 2017 

og brukes både i faresonekartlegging og som en støtte til dimensjonering av 

sikringstiltak.  

Programmet bruker en "hard-contact, rigid-body" tilnærming, og baserer seg på 

blokk/bakke interaksjon påfører bremsende krefter når blokkens kanter og hjørner støter 

mot underlaget. Blokkform blir derfor hensyntatt i blokk/bakke interaksjonen, og 

friksjonen med bakken varierer i kontaktperioden, som ikke begrenses til enkeltpunkt 

(RAMMS 2016). Hver enkelt blokk simuleres deterministisk, hvilket fører til økt 

beregningstid. Variasjon i sprangbanene oppnås ved variasjon i startbetingelsene, dvs. 

blokkorientering ved utløsning. Ruhet og hardhet på terrenget inkluderes i modellen ved 

å definere de forskjellige terrengtypene manuelt, hvilket typisk gjøres ut fra 

feltobservasjoner, helningskart eller flybilder. Inngangsparametere inkluderer: Digital 

terrengmodell, beregningsområde, løsneområde (punkt, polyline eller polygon), 

bakketype (det er åtte ulike predefinerte bakketyper man kan velge mellom som "soft", 

"medium hard", "hard"), blokkstørrelse og blokkform. Skog kan inkluderes, i tillegg til 

en ekstra startfallhøyde. Sikringstiltak kan ikke inkluderes i denne modellen. Antall 

blokker som skal slippes fra hver celle i utløsningsområdet angis, og det kan endre på 

hvor mange av cellene som skal brukes i beregningene (for eksempel hver celle, hver 2. 

celle eller hver 5. celle.) 

For visualisering av resultater i RAMMS Rockfall kan det velges mellom to ulike 

visninger: a) Statistic mode og b) Trajectory mode. Den første brukes for å visualisere 

et stort antall simuleringer, og den sistnevnte for å studere enkelte sprangbaner mer i 

detalj. Man kan velge mellom mange ulike måter å vise beregningsresultatene på for 

ulike parametere. For faresonekartlegging kan de mest relevante være Number of rocks 

som viser antall blokkpasseringer i hver celle, Number of deposited rocks som viser 

antall blokker som stopper i en gitt celle, Total reach probability, som angir 

sannsynligheten for at en blokk havner i en gitt celle, beregnet ut fra det totale antall 
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simuleringer, og Source reach probability som er lik som sistnevnte, men beregnet ut 

fra antall løsneområder som mater en gitt celle. Source reach probability vil derfor ha 

maksverdi i toppen av løsneområdene og avta nedover fjellsiden. Number of rocks og 

Total reach probability vil gi samme visning, ettersom det totale antall simuleringer er 

konstant i modellsimuleringen, og tallet reflekterer derfor også antall blokkpasseringer, 

men verdiene gis i prosent. Eksempler av de ulike resultatvisningene omtalt over er gitt 

i Vedlegg B.   

2.1.2 Rockyfor3D av EcorisQ 

Rockyfor3D er en modell som kombinerer deterministiske algoritmer med stokastiske 

metoder for å simulere enkeltblokkers bevegelse ved fritt fall og i sprang med kontakt 

med underlaget (Dorren, 2016). Blokkvolum og blokkform velges i modellen, og utløpet 

kan inkludere interaksjon med sikringstiltak og vegetasjon. Rockyfor3D har de siste 

årene vært den mest brukte dynamiske modellen for simulering av steinsprangutløp for 

faresonekartlegging i bransjen i Norge. 

En fordel med modellen er at den har "observerbare" inngangsparametere. Det vil si at 

parameterne kan bestemmes ut fra feltarbeid og observasjoner av terrengforhold. Dette 

gjør parameterne mer forståelige, og det blir lettere og mer intuitivt å vite om man har 

realistiske inngangsparametere i modellen. Disse inkluderer: digital terrengmodell, 

beregningsområde, løsneområde (polygon), bakketype (som bart fjell, ur, myk jord etc.) 

overflateruhet (høyden på hindringer i terrenget uttrykt i [m]), blokkstørrelse og 

blokkform.  Variasjon i blokkvolum angis med inntil 50% og i tillegg gis det en ekstra 

startfallhøyde. Skog og sikringstiltak kan inkluderes. Antall simuleringer oppgis, dvs. 

antall blokker som skal simuleres, fra hver celle i løsneområdet.  

Rockfor3D kan automatisk definere løsneområde og terrengparametere basert på 

beregnet terrenghelning, med kun terrengmodellen som input. Dette omtales som "Rapid 

automatic simulation" i modellen, i denne rapporten omtalt som Auto, og av andre også 

betegnet som "RAS-modus". Terrengparametere bakketype og overflateruhet settes 

automatisk av programmet med konservative verdier. Brukeren sparer en god del tid på 

å slippe å definere polygoner for de ulike bakketypene, bestemme overflateruhet, og 

eksportere filer til inngangsdata i modellen. Hvordan modellen automatisk definerer 

løsneområder og terreng, med hvilke verdier, står nærmere beskrevet i manualen, side 

11 (Dorren, 2016). 

Rockyfor3D produserer 12 ulike resultatfiler, og for faresonekartlegging vurderes 

følgende resultat som mest relevante: 

Nr_passages: Antall blokker som passerer gjennom hver raster celle. Tilsvarer 

Number of rocks i RAMMS Rockfall. 

Nr_deposited: Antall blokker som stopper i hver raster celle. 

Reach_probability: Sannsynlighet for at en av de simulerte blokkene havner i en 

gitt celle, beregnet utfra antall løsneområder som mater cellen. Tilsvarer Source 
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reach probability i RAMMS Rockfall. Beregnes ved følgende formel og oppgis 

i prosent:  

(Nr_passages*100)/(Nr_sourcecells*Nr_simulations_per_source_cell) [%] 

Propag_probability: Sannsynlighet for at en av de simulerte blokkene havner i 

en gitt celle, beregnet utfra totalt antall simuleringer. Tilsvarer Total reach 

probability i RAMMS. Beregnes ved følgende formel og oppgis i prosent:  

(Nr_passages*100)/(Total_Nr_Simulations) [%] 

Eksempler av de ulike resultatvisningene omtalt over er gitt i Vedlegg B. Tilsvarende 

som for RAMMS vil Nr_passages og Propag_probability gi tilsvarende visning da 

antall simuleringer er konstant, men de laveste verdiene (sannsynlighetene), som viser 

modellens maksimale beregnede rekkevidde, kommer ikke med i Propag_probability. 

Dorren (2016) oppgir at for Reach_probability, ved bruk av 100 simuleringer per celle 

i utløsningsområdet, kan verdier lavere enn 1 – 1,5 % anses som statistiske uteliggere, 

ettersom uteliggere er iboende ved en stokastisk modell.   

2.1.3 RocFall av Rocscience 

RocFall fra RocScience er et statistisk analyseprogram av steinsprang i to dimensjoner, 

som brukes for å studere skredbaner mer i detalj langs et bestemt profil (RocScience, 

2020a). RocFall beregner raskt steinsprangbaner langs et profil og produserer statistikk 

som gjør det enkelt å studere fordelinger av stopp-punkter, blokkhastigheter, kinetisk 

energi og spranghøyder langs profilet. I RocFall beregninger sendes det typisk ut 1000 

blokker fra ett eller flere definert(e) løsnepunkt i fjellsiden, og enkeltsprangene kan så 

studeres og statistiske parametere for steinsprangene kan hentes ut.  

I RocFall må det legges inn et 2D terrengprofil og det må defineres ulike 

underlag/bakketyper i skredbanen, som «fast fjell», «ur» og «jord». Disse bakketypene 

skal så tilskrives ulike egenskaper, for å angi dempning og friksjon i sammenstøt med 

steinsprangblokkene. I modellen kan man nå velge mellom to ulike analysemetoder: 

"Lumped mass" og "Ridgid Body", og dette vil avgjøre hvilke parametere som skal 

defineres (Tabell 1).  



p:\2020\02\20200299\delivery-result\reports\20200299_r_01-endelig_hhh_01.docx 

Dokumentnr.: 20200299-01-R 
Dato: 2020-12-05 
Rev.nr.: 0 
Side: 12  

Tabell 1. Sammenligning av inngangsparametere for "Lumped mass" og "Ridgid Body" 
analysemetoder i Rocfall (Rocscience, 2020b) 

Programmet har tradisjonelt vært basert på lumped mass-modellen, hvilket betyr at all 

masse er samlet i ett punkt og at steinsprangblokkene dermed verken har form eller 

størrelse, kun masse. Oppnådd rekkevidde og hastighet er derfor i denne modellen 

uavhengig av blokkform og blokkvolum. Det ble sluppet en ny versjon av programmet 

i 2014, RocFall 5.0, som inkluderer rigid body-analysemodell. Denne modellen skiller 

seg fra lumped mass ved at modellen tar hensyn til blokkform og blokkvolum, og tillater 

brukeren å velge mellom en rekke forskjellige forhåndsdefinerte blokkformer.  

Hver bakketype gis verdi for normal restitusjonskoeffisient (Rn) og for lumped mass 

metode også tangentiell restitusjonskoeffisient (Rt). Generelt vil disse koeffisientene 

ikke være helt like for de to ulike metodene, da de har ulik definisjon, og det oppgis 

ulike anbefalte verdier (Rocscience, 2020c). Koeffisientene er viktige parametere å ta 

stilling til, da de påvirker resultatet i stor grad. Det bør tas utgangspunkt i standardverdier 

fra programmet, og disse kan så eventuelt justeres etter registrerte utløpsrekkevidder for 

området.  

For lumped mass-metoden settes det en friksjonsvinkel per materialtype, som angir når 

blokkens hastighet vil begynne å avta, sammenlignet med skråningshelningen. 

Programmet bruker friksjonsvinkelen når blokken beveger seg langs bakken, og 

sammenligner den med helningsvinkelen til linjesegmentet for å bestemme om 

hastigheten øker eller avtar. Dersom terrenghelningen til linjesegmentet er større enn 

friksjonsvinkelen vil blokkhastigheten øke, hvis det er motsatt vil hastigheten reduseres 

og blokken vil fort stoppe (Warren, 1998). Om blokkene når for kort eller for langt 

sammenlignet med feltobservasjoner kan friksjonsvinkelen endres. 



p:\2020\02\20200299\delivery-result\reports\20200299_r_01-endelig_hhh_01.docx 

Dokumentnr.: 20200299-01-R 
Dato: 2020-12-05 
Rev.nr.: 0 
Side: 13  

For ridgid body-metoden oppgis både en dynamisk og en rullende friksjonskoeffisient. 

Den førstnevnte bestemmes av friksjonsvinkelen til materialet på bakken, og tilsvarer 

tan(φ). Den sistnevnte representerer energitap fra plastisk deformasjon og andre faktorer 

som ikke skyldes dynamisk friksjon. Rotasjonshastighet er alltid inkludert for ridgid 

body-analyser, og er anbefalt å inkluderes for lumped mass-analyser. I programmet kan 

man også velge å skalere normalrestitusjon etter hastighet eller masse. Det anbefales 

ikke å gjøre begge deler samtidig. Skalering etter hastighet tillater deformasjoner av 

blokken ved høye hastigheter, da det kan forventes plastisk deformasjon, ved at blokka 

pløyer seg ned i myke underlag eller knuses på harde underlag. Dette kan gi mer 

realistiske simuleringer. 

For begge modeller kan bakkeruhet (slope roughness) oppgis i tillegg for hver 

materialtype/bakketype. Denne parameteren er for å modellere småskala variasjoner i 

terrenget mellom koordinat-(vertex)-punktene i RocFall-profilet. Ruheten er 

representert av en normalfordeling. Gjennomsnittsverdien for slope roughness blir 

automatisk beregnet og satt lik helningen til linjesegmentet, og standardavviket kan 

settes av brukeren. Jo høyere verdi man velger for standardavviket, jo mer sannsynlig er 

det at blokkene spretter i uventa retninger forskjellig fra den generelle 

skråningshelningen, og sprangbanen vil kunne se mer uforutsigbar ut. Programmet er 

sensitiv til denne parameteren, og den bør derfor endres med forsiktighet. 

Brukermanualen sier denne verdien bør være mellom 0 og 5 grader.  

RocFall brukes av flere konsulenter i faresonekartlegging, mens andre konsulenter 

fortrekker å benytte den for dimensjonering av sikringstiltak, fordi modellen er mer 

kontrollerbar for å undersøke spranghøyde og kinetisk energi for blokker ved planlagt 

posisjon av sikringstiltak.  

2.1.4 Empiriske beregningsmetoder 

De empiriske modellene er basert på forhold mellom topografiske faktorer og 

rekkevidden av observerte steinsprang, og kan også kalles statistiske modeller. Disse 

kan brukes som grove anslag for maksimal rekkevidde for steinsprang.  

To mye brukte sammenhenger er vinklene Fahrböschung (F) og Minimum shadow angle 

(M), som er vinkelen fra hhv. toppen av løsneområdet og uren (talus apex) ned til ytre 

steinsprangblokk. Det er viktig at vinkelen måles i fallinjen til blokken. En lavere vinkel 

betyr lenger utløp. Vanlige vinkler fra tidligere studier er oppgitt i vedlegg A. 

Runout ratio model er en sammenheng mellom maksimal rekkevidde for steinsprang og 

høyde på fjellsiden som ble funnet etter en studie av fjellsider og urer i Norge der mer 

enn 120 enkeltsprang ble studert, med hensikt å komme fram til geometriske metoder 

for beregning av rekkevidde for steinsprang. Resultatet er publisert i artikkelen Keylock 

og Domaas (1999), hvor de fant en sammenheng mellom rekkevidden, kalt S1, relatert 

til høyden av fjellsiden.  
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Disse metodene behøver kun en terrengmodell eller kart med høydekoter. Likevel krever 

det å gjøre beregningene manuelt grunnleggende forståelse av steinsprangs bevegelse 

matematisk forklart, og slike manuelle beregninger bør derfor være integrert i 

skredeksperten før en begynner å kjøre mer avanserte beregninger med RAMMS og 

Rockyfor3D, der en i utgangspunktet ikke behøver å kunne det matematiske bak 

modellene.  

2.2 Dagens praksis i bransjen 

For å undersøke anbefalt praksis for steinsprangmodellering for faresonekartlegging 

etter TEK17 regelverk, vil vi ta utgangspunkt i dagens praksis. Vi har derfor tatt en 

gjennomgang av anvendt metodikk i de siste prosjektene gjennomført som del av det 

nasjonale skredkartleggingsprogrammet i regi av NVE, som ble publisert ved årsskiftet 

2018/2019. Her utførte fire ulike konsulenter faresonekartlegging med ulik metodikk for 

modellering av steinsprang som er overordnet beskrevet i avsnittene under. 

Oppdrag utført av Skred AS har benyttet programvaren Rockyfor3D og definert ulike 

scenarier for hendelser med ulik sannsynlighet. Typiske verdier som er benyttet er 1-2 

m3 for 100 års hendelser, 5 m3 for 1000 års hendelse og 10-50 m3 for 5000 års hendelser. 

Dette svarer til en såkalt "scenariobasert metodikk", basert på blokkvolum. I ett av 

prosjektene er det benyttet automatisk valgte terrengparametere for å representere 

bakkens ruhet og energidempning, dvs. rapid automatic simulation (Skred AS, 2018).  

For Vang er terrengparametere valgt manuelt basert på NGUs kvartærgeologiske kart og 

observasjoner fra befaring, kart og flyfoto (Skred AS, 2019). 

Multiconsult har i sitt kartleggingsoppdrag for Voss utført i 2018 benyttet i hovedsak 

RocFall for å studere utløp av steinsprang, og i tillegg Rockfor3d for et fåtall av 

områdene (Multiconsult, 2019). RocFall er brukt i flere utvalgte profiler, hvor 

potensielle utløsningsområder er observert under befaringene. For Rocfall er det benyttet 

1m terrengmodell, og ulike scenarier er studert ved å modellere med ulike 

terrengparametere, bl.a. for å representere med og uten is i bakken. Blokkform og -

størrelse er variert etter observasjoner og vurderinger av forventet nedfall. I hovedsak er 

det benyttet ellipsoidisk form og 1m3. "Ridgid body" metoden er anvendt med skalering 

av Rn etter hastighet. Terrengparametere som er benyttet er ganske tilsvarende de 

benyttet i dette studiet, og er oppgitt i rapporten (Multiconsult, 2019). Rockfor3d er 

benyttet for tre av lokalitetene, da med 2,5 m terrengmodell, rektangulær blokkform, og 

automatisk beregning av løsneområder og terrengparametere (rapid automatic 

simulation). Blokkstørrelser 0,3, 0,5 og 1,0 m3 er benyttet i simuleringene.  

Sweco gjennomførte også ett kartleggingsprosjekt i 2018 som ble publisert i 2019 

(Sweco, 2019). Her er modellen Rockyfor3d benyttet, med 2 m terrengmodell og 

automatisk beregning av løsneområder og terrengparametere (automatic rapid 

simulation) for ett av områdene, og manuell input etter observasjoner for et annet 

område. Det er brukt rektangulære (kubiske) blokker med volum ca. 1 m3 - 8 m3.  
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NGI utførte 8 av kartleggingsprosjektene i regi av NVE i 2018. For vurdering av utløp 

av steinsprang ble det i disse prosjektene benyttet Rockyfor3d, RAMMS Rockfall og 

ulike empiriske utløpsberegninger. I kartleggingen av Jølster (NGI, 2019) er 

terrengmodell 1m brukt for de fleste områder, og unntaksvis 2m terrengmodell for de 

største områdene pga. prosesseringstid. Terrengparametere er beskrevet i de dynamiske 

modellene i henhold til observasjoner under befaring. Skog er inkludert i modellen der 

hvor skogen er vurdert stor nok til å ha betydning for utløp. Det er benyttet kantet 

(rektangulær) blokk i både Rockyfor3d og RAMMS, og blokkstørrelse er variert etter 

observerte forhold, mellom 1 og 6 m3, men oftest er det brukt 3 m3. I Rockyfor3d er 

volum variert med ±50 %.  

3 Metodikk anvendt i denne studien 

Tre studieområder er valgt, som samtlige er faresonekartlagt av NGI på oppdrag fra NVE 

iht. TEK 17. Det er enten dokumenterte skredhendelser i området, eller områdene har 

stor andel kartlagte steinsprangblokker med ukjent utløsningsområde og 

hendelsestidspunkt. Områdene har ulik topografi, og varierer fra høye bratte skrenter, 

med godt definert ur som går ut på flater med dyrka mark, til jevnt hellende fjellsider og 

lavere skrenter med mindre definert ur. Fjellsider med ulik topografi og terrengtyper er 

inkludert for å undersøke hvordan modellene presterer i forskjellige situasjoner. 

Områdene er presentert i kap. 3.1. 

For å studere styrker og svakheter ved de ulike modellene, og kunne undersøke effekt 

av ulik metodikk for bruk av modellene ble det besluttet å gjøre sensitivitetsanalyse for 

noen utvalgte parametere. En sensitivitetsanalyse er en undersøkelse av hvor følsom 

resultatet er for endringer i ulike parametere, og forteller om robustheten av resultatet. 

Analysen kan brukes for å studere effekten av endringer i viktige parametere. For denne 

studien er for følgende parametere valgt ut: 

1. Blokkvolum

2. Blokkform

3. Oppløsning terrengmodell

4. Terrengparametere (hardhet, ruhet) (inkl. manuell vs. automatisert input)

Modellene skal så sammenlignes basert på resultatene av disse sensitivitetsanalysene. 

Resultatet av sensitivitetsanalysen kan ha betydning for anbefalinger til valg av 

modellverktøy samt hvordan modellene bør brukes. Sammenligningene inkluderer en 

vurdering av scenariobasert, automatisert og tilpasset metodikk, lik slik det blir brukt i 

bransjen i dag. 

For å utføre sammenligningen er det valgt ut 2-3 profiler i hvert område, hvor maks 

utløp fra urfot er valgt ut fra alle modellsimuleringene. For de dynamiske modellene 

RAMMS Rockfall og Rockyfor3D er også 3D-resultatene sammenlignet og vist i 

ArcGIS. For å vurdere egnethet for å studere sannsynlig utbredelse og rekkevidde for 

faresonekartlegging er alle de nevnte resultatvisningene i kap. 2 anvendt. For 
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sammenligning av de to modellene har vi her valgt å presentere Total reach 

probability/Propagation probability, som viser sannsynlighet for at en av de simulerte 

blokkene havner i en gitt celle, beregnet utfra totalt antall simuleringer. 

Propag_probability i Rockyfor3D inkluderer ikke de laveste verdiene, dvs. maks utløp 

i modellen. Maks utløp er viktig i sammenligningen av modellene, og er derfor lagt til i 

visningen. De to modellene vil gi ulike resultatverdier, og lik symbolisering ble derfor 

ikke funnet hensiktsmessig. For symboliseringen er klasseinndeling satt til Quantile (lik 

frekvens av observasjoner i hver klasse) for begge modellene. Eksempler på andre 

resultatvisninger av modelleringsresultatene er gitt i Vedlegg B.  

 

Grunnet erfaring ved tidligere bruk av modellene, ble det besluttet å ikke sammenligne 

parametere som for eksempel energinivå eller hastighet. Dette er på grunn av store 

opplevde forskjeller mellom modellene i beregning av disse parameterne, og ofte svært 

høye verdier. I tillegg er de nevnte parametere ikke foretrukket for vurdering av 

sannsynlig utløp og utbredelse, som er det sentrale for faresonekartlegging. 

Avslutningsvis vil også fordeler ulemper av modellene vurderes, som for eksempel 

lisenspris, lisenstype, beregningshastighet, brukervennlighet, mm.  

 

3.1 Modellering 

Modellene som sammenlignes i denne studien er RAMMS Rockfall (versjon 1.6.70), 

Rockyfor3D (versjon 5.2.14), Rocfall (versjon 8.010), samt empiriske 

beregningsmetoder (Figur 3-1). Disse modellene og metodene er alle brukt i varierende 

grad av norske konsulentfirma i faresonekartlegging (se kap. 2.2). For hver av fire 

modellene er det utført 9-10 ulike simuleringer for alle de tre områdene i studien. For 

hver simulering er en parameter endret, som del av sensitivitetsanalysen, for å undersøke 

effekt av 1) Blokkvolum, 2) Blokkform 3) Oppløsning terrengmodell og 4) 

Terrengparametere, og hvordan dette påvirker resultatet. 

 

Med terrengparameter Mapped terrain (MT) menes det at terrenget er manuelt kartlagt 

og delt inn i bakketype, hardhet (og ruhet for Rockyfor3D) etter observasjoner og 

beskrivelser gjort av terrenget i tidligere kartlegginger, gjennomgang av flyfoto, 

fjellskyggekart og løsmassekart. I simuleringene der kun "soft" eller "hard" står som 

bakketype, er hele beregningsområdet inkludert som denne bakketypen.  

 

For RAMMS Rockfall og Rockyfor3D er utløsningsområdet representert ved polygon 

der helningen overstiger 45 grader. Valgt løsneområde i beregningene er vist i figurer i 

kap. 3.1. 
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Figur 3-1.De fire modellene/beregningsverktøyene brukt i rapporten. a) RAMMS Rockfall 
visualisert i ArcGIS, b) Rockyfor3D visualisert i ArcGIS, c) Rocfall vist i Rocfall programvaren, d) 
En av de empiriske beregningsmetodene, visualisert i ArcGIS.  

3.1.1 RAMMS Rockfall 

For RAMMS Rockfall er det utført ni ulike simuleringer for de tre studieområdene, for 

å undersøke effekten av å variere ulike parametere. Det er sluppet en blokk fra hver 2. 

celle i løsneområdet for alle simuleringer, for å korte ned simuleringstiden noe. Totalt 

antall blokker som slippes varierer med størrelse på løsneområdet og oppløsning av 

terrengmodell, og er i overkant av 1000 for 5m DEM, og 4500 for 2m DEM. For alle 

simuleringene med unntak av rund blokk, er det brukt 5 forskjellige tilfeldige 

orienteringer ved utslipp av blokkene. Antall blokker kan derfor ganges med 5 for å få 

antall simuleringer i modellen. For simuleringene hvor det kun står "soft", "medium 

hard" eller "hard", er det disse bakketypene som er valgt i hele beregningsområdet.  
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3.1.2 Rockyfor3D 

For Rockyfor3D er det også utført ni ulike simuleringer for hver av de tre 

studieområdene. For alle simuleringene er det brukt 100 simuleringer per celle, dvs. det 

slippes 100 blokker fra hver celle i utløsningsområdet. Dette tilsvarer 1,4, 1,7 og 2,6 

mill. blokker for 2m DEM for hhv. Hunderi, Storsteinen og Lunde, og mellom 300 000 

og 400 000 for 5m DEM. Alle blokkene har en variasjon i blokkstørrelse +/- 50%, som 

er maks variasjon i programmet. Ingen variasjon i blokkstørrelse er også utført for 

sammenligning, og er diskutert i kap. 5. Antall blokker totalt varierer noe ettersom de 

slippes fra hver celle i løsneområdet, som varierer mellom 14 000 – 26 000 for 2m DEM 

og 3000 – 4800 for 5m DEM. Antall blokker ganges med 100 for å få antall simuleringer 

i modellen. For simuleringen hvor det står terrengparameter "Soft" er bakketype 1 – Fine 

soil material (depth > ~100 cm) – med ruhet 0 valgt. For simuleringen hvor det står 

terrengparameter "Hard/Ur" er bakketype 4 – Talus slope (Ø > ~10 cm) med ruhet 0,25, 

0,5 og 0,9 for hhv. 70, 20 og 10 % av cellene som er valgt.  

 

3.1.3 Rocfall 

For Rocfall er det utført 10 ulike simuleringer for hvert av de til sammen sju profilene i 

de tre studieområdene. Hver simulering er utført med ulike innstillinger, for å kunne 

undersøke sensitivitet og effekt av ulike parametere i modellen. Det er simulert med 

både Rigid body og Lumped mass analysemetode. For Rigid body er det testet med ulike 

blokkformer og volum, hvilket ikke er aktuelt for Lumped mass hvor blokken modelleres 

som et punkt. Skalering av normal restitusjonskoeffisient etter hastighet og masse er 

mulige innstillinger for begge analysemetoder, og undersøkt i de ulike simuleringer. 

Erfaringer med bruk av Rocfall og anbefalte terrengparametere, er samlet opp fra 

tidligere studier (Hefre et. al., 2015 og NGI, 2013) hvor de også er vurdert ift. 

anbefalinger på programmets nettside (Rocscience, 2020c). For simuleringen hvor det 

står terreng "Hard/Ur" er terrengtype "Talus cover" valgt over hele beregningsområdet 

med de assosierte parameterverdiene vist i Tabell 2. 
 

Standardvalgene for Rocfall omfatter: 

• Generelt 

o Antall utløste blokker i hver simulering: 1000 

o Valgt løsneområde: øverst i fjellsiden 

o Rotasjonshastighet er inkludert for begge analysemetoder 

o Ekstra terrengruhet (Slope roughness (°)) er 0 

• For Ridgid body analysemetode: 

o Blokkstørrelse 1 m3, 2700 kg 

o Blokkform: Ellipse (5:6) 

o Tangentiell dempning er på (Tangentialt CRSP Dampning) for alle 

utenom en simulering (nr 7). 

o Terrengparametere er valgt som vist i Tabell 2 

• For Lumped mass analysemetode  

o Terrengparametere er valgt som vist i Tabell 3 

o Ellers står alle innstillinger oppgitt under "Generelt" 
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Tabell 2. Terrengparametere benyttet for Rocfall for Ridgid body analysemetode. 
Standardavviket (σ) til normalfordelingen er oppgitt i parentes. 

Terrengtype Rn (σ) Rt (σ) Dynamisk 
friksjon 

Rullende 
friksjon 

Hard bedrock 0,35 (0,04) 0,85 (0,04) 0,50 0,15 

Bedrock outcrops 0,50 (0,04) 0,85 (0,04) 0,50 0,15 

Talus cover 0,32 (0,04) 0,82 (0,04) 0,50 0,30 

Soft soil, some vegetation 0,30 (0,04) 0,80 (0,04) 0.55 0.60 

Tabell 3. Terrengparametere benyttet for Rocfall for Lumped mass analysemetode. 
Standardavviket (σ) til normalfordelingen er oppgitt i parentes. 

Terrengtype Rn (σ) Rt (σ) Friksjonsvinkel 

Hard bedrock 0,52 (0,04) 0,94 (0,02) Calculate from Rt 

Bedrock outcrops 0,35 (0,04) 0,85 (0,04) Calculate from Rt 

Talus cover 0,32 (0,04) 0,82 (0,04) Calculate from Rt 

Talus cover with vegetation 0,32 (0,04) 0,80 (0,04) Calculate from Rt 

Soft soil, some vegetation 0,30 (0,04) 0,80 (0,04) Calculate from Rt 

3.1.4 Empiriske beregningsmetoder 

Alle de empiriske beregningsmetodene presentert i kap. 2.1.4 og vist nærmere i Vedlegg 

A er brukt i denne studien. Beregning av siktevinklene er utført ved hjelp av et 

egenutviklet verktøy i ArcGIS, som ut fra et valgt profil beregner alle de relevante 

empiriske vinklene og visualiser resultatet som punkter langs profilet. Vinklene 

Fahrböschung (F) og Minimum shadow angle (M), som er vinkelen fra hhv. toppen av 

løsneområdet og uren (talus apex) ned til ytre steinsprangblokk, er i resultatene 

presentert med hhv. rød (F) og grønn (M) sirkel. Runout ratio model (S1) er i presentert 

i oransje farget punkt i de videre resultatene. For begge områdene i Lærdal er samtlige 

av de empiriske beregningsmetodene gjennomført. For Narvik ble derimot kun 

beregningsmetoden som tar utgangspunkt i vinkel fra løsneområdet brukt, da det ikke 

var noen tydelig ur i dette området.  
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3.2 Testområdene 

Tre testområder er brukt i studien. Disse områdene er Hunderi (Lærdal), Lunde (Lærdal) 

og Storstein (Narvik) (Figur 3-2). I alle disse områdene har NGI tidligere utført 

faresonekartlegging som del av det nasjonale skredkartleggingsprogrammet i regi av 

NVE i 2015. Bakgrunn for utvelgelsen er at det finnes tilgjengelige feltdata fra 

kartlegging, eksisterende faresoner, dokumenterte historiske hendelser, ulik topografi og 

terrengforhold mellom de tre områdene, samt at NGI tidligere har befart områdene og 

har feltbilder, notater og registreringer.  

 

 

Figur 3-2. Oversiktskart over testområder brukt i prosjektet. a) de to områdene i Lærdal 
markert, b) området utenfor Narvik markert.  
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For sammenligning av de ulike modelleringsresultatene, er profil-geometrien viktig 

informasjon. De syv profilene er inkludert i Figur 3-3. Det er store forskjeller på 

profilene, både i høyde og helningsvinkel.   

• Profil 1-3 (Hunderi) har noe tilsvarende utforming, da de er relativt bratte med

noen variasjoner ned til ca. 200m, der uren begynner. I partiet med ur, er

helningen jevn, før terrenget brått flater ut (dyrka mark).

• Profil 4-5 (Lunde) starter med opptil flere hundre tilnærmet vertikal helning, før

terrenget slakker noe ut. Overgangen til utflatingen er ikke like brå og tydelig

som ved Hunderi.

• Profil 6-7 (Storstein) er både slakere og lavere enn de øvrige profilene.

Helningen er relativt jevnt store deler av fjellsiden, før den slaker jevnt ut.

Figur 3-3. Profil 1-3 fra Hunderi i Lærdal, profil 4-5 fra Lunde i Lærdal og profil 6-7 fra Storsteinen 
i Lærdal.  
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3.2.1 Hunderi i Lærdal 

Det utvalgte området i Hunderi var inkludert i en større kartlegging for flere områder i 

Lærdal gjennomført av NGI på oppdrag fra NVE i 2015 (NGI, 2016a). Terrenget består 

av bart fjell /stedvis tynt dekke av løsmasser ned til 190 moh. Nedenfor dette er det 

mektig ur ned til ca. 15 mo.h, før terrenget flater raskt ut og består av dyrka mark. Det 

er tynn vegetasjon med noe spredt skog i fjellsiden. Området domineres av 

steinsprang/steinskredfare fra den bratte fjellsiden som strekker seg opp til ca. 1300 moh. 

i øst. Det ligger store skredurer langsmed foten av fjellsiden hele veien som vitner om 

tidligere skredhendelser (Figur 3-4).  

 

Av historiske skredhendelser kjenner vi til fire steinsprang/steinskred mellom Hunderi 

og Molde (NGU skreddatabasen). Et steinskred på flere tusen kubikkmeter kom ned 

fjellsida over Hunderi natt til 7. mai 2009. Skredet gjorde ikke skade på annet enn 

innmark og frukthage. I 1861 ble en mann drept av et steinsprang i nærheten av Hunderi.  

 

 

Figur 3-4. Bilde fra Hunderi fra befaring i området i 2015, til høyre ses et lyst parti i fjellet med 
ferske skredskader nedenfor der det i 2009 løsnet et steinskred (Foto: Heidi Hefre).  

 

Helningskart for området er vist i Figur 3-5 sammen med beregningsområdet og definert 

utløsningsområde. Vi ser uren er 30-45° bratt, og overgangen til den flate elvesletta med 

dyret mark er brå. Profil for fjellsiden er vist i Figur 3-3. Figur 3-6 viser faresonene for 

området, slik de ble vurdert i kartleggingsprosjektet i 2015.  
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Figur 3-5. Helningskart over området Hunderi. 

Figur 3-6. Faresoner for området Hunderi. Historisk steinsprang markert med stjerne. 
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3.2.2 Lunde i Lærdal 

Området var inkludert i den samme kartleggingen som for Hunderi, gjennomført av NGI 

på oppdrag for NVE i 2015 (NGI, 2016a). Området ble i tillegg nærmere undersøkt og 

vurdert i forbindelse med en steinspranghendelse i 2018 (Figur 3-7), og forprosjektering 

av sikring (NGI, 2018 og NGI, 2019a).  

 

 

Figur 3-7. Bilde tatt rett under topp-partiet av Kvitaberg, hvor steinspranget i 2018 slo ned og 
fortsatte videre nesten ned til bolighus nede i dalen. Bildet ble tatt i forbindelse med NGIs 
akuttbefaring av steinspranget i 2018 (Foto: Krister Kristensen).  

 

Topografien i nedre del består av slakt terreng og rester av brattere glasifluviale 

terrasseskråninger opp til ca. 50 mo.h., og endres raskt til bratt ur opp til enda brattere 

fjellskrenter (Figur 3-8). Topp-partiet Kvitaberg er delvis over 60° bratt i øvre del fra ca. 

500 moh. – 900 moh. I tillegg er det en mindre skrent ca. 50-60 høy, lavere i terrenget, 

som er langsgående opp mot topp-partiet. Det er tynn vegetasjon i fjellsiden, med spredt 

skog.  
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Figur 3-8. Helningskart over området Lunde.   

 

Av historiske skredhendelser kjenner vi til hendelsen fra 2018, der to skredblokker gikk 

ned i 1/1000 sonen, nært et bolighus, og en av skredblokkene gikk tvers gjennom en 

bebodd arbeidsbrakke. Heldigvis kom ingen personer til skade. I tillegg står omtalt en 

hendelse rundt 1950 der en skredblokk har nådd ned i høyde med bolighuset like sør for 

hendelsen i 2018 og skal ha stoppet i husveggen på den eldre bygningen som står der 

(NGI, 2018).  

 

Området domineres av steinsprang/steinskredfare fra den bratte og høye fjellsiden.  

Profil for fjellsiden er vist i Figur 3-3. Figur 3-9 viser faresonene for området, slik de 

ble vurdert i kartleggingsprosjektet i 2015, samt stopp-punktene for de to 

steinsprangblokkene fra 2018-hendelsen som hadde lengst utløp. Hoveddelen av 

skredmassene stoppet i ura.  

 



 

p:\2020\02\20200299\delivery-result\reports\20200299_r_01-endelig_hhh_01.docx 

Dokumentnr.: 20200299-01-R 
Dato: 2020-12-05 
Rev.nr.: 0 
Side: 26  

 

Figur 3-9. Faresoner for området Lunde. Tidligere hendelser markert. 

 

3.2.3 Storstein i Narvik 

Området ble kartlagt av NGI i 2015 på oppdrag for NVE som en del av 

faresonekartlegging for utvalgte områder i Narvik kommune (NGI, 2016b). I NGI-

rapporten fra 2015 er området omtalt som Fagernes. Som del av dette 

kartleggingsprosjektet ble det registrert blokker tolket som steinsprangblokker fra 

tidligere hendelser i hele lia. Det er også registrert et historisk fjellskred i området, men 

dette vurderes ikke som relevant i denne studien av utløp for steinsprang.  

 

Terrenget består av flere bratte skrenter i ulike høyder i øvre del, ca. 50 – 80 m høye, og 

et mindre parti nedenfor som er rundt 30 grader bratt og skogkledd. Profil er vist i Figur 

3-3. Nedenfor dette består terrenget av en relativt tett vegetert utflating mot sjøen, der 

det langs kystlinjen ligger en vei og noen bygg (Figur 3-10 og 3-11). Det er antatt noe 

løsmasser i hele den slakere delen av fjellsiden som også er vegetert. Kun noen få 

definerte partier er vegetasjonsfrie. Det er lite ur / mindre definert ur i fjellsiden, og de 

potensielle løsneområdene er ikke like høye som i Lærdal. Terrenget skiller seg derfor 

betraktelig fra de to andre testområdene.  

 

Figur 3-12 viser faresonene for området, slik de ble vurdert i kartleggingsprosjektet i 

2015. Dimensjonerende faretype i området er steinsprang fra de bratte skrentene, og 

faresone 1/1000 går stedvis helt ned i vannkanten. 
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Figur 3-10. Oversiktsbilde over Storstein tatt under NGIs kartlegging i 2015 (Foto: Peter Gauer).  

 

 

Figur 3-11. Helningskart over området. De øvre skrentene er over 45 grader, men har begrenset 
utstrekning og høyde.   
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Figur 3-12. Faresonekart for området kartlagt i 2015. Stjerner markerer tidligere 
steinsprangblokker.  

 

4 Resultater 

Resultat fra modelleringen er fremstilt på ulike måter i delkapitlene under, for å kunne 

sammenligne resultatene med mål om å svare ut hypotesene for denne studien. Hvordan 

modelleringen er utført, og informasjon om parameterne som er vist, er omtalt i kap. 3 

om metodikk.  

 

Kap. 4.1 presenterer resultatene for hvert av testområdene i kartet. I kap. 4.2 og 4.3 er 

resultat av maks utløp langs de definerte profilene presentert, hhv. for hver av 

modellverktøyene og for hver av parameterne som er studert nærmere i 

sensitivitetsanalysen. I kap. 4.4 er utvalgte resultat fra de dynamiske modellene 

RAMMS Rockfall og Rockyfor3D sammenlignet mhp. utbredelse og rekkevidde, og i 

kap. 4.5 og 4.6 sammenlignes hhv. tidsbruk og lisenskostnader for de ulike 

modellverktøyene. Vedlegg B presenterer flere figurer av resultatene.  

 

Tabell 4-6 under viser parameteroppsett for de ulike simuleringene som er gjort for hver 

av modellverktøyene, og som resultatene i dette kapittelet henviser til. 
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Tabell 4. Simuleringer gjort for alle områdene i RAMMS Rockfall. 

Sim. Nr. Blokkvolum Blokkform Terreng DEM oppløsning 

1 1 m3 Rektangulær (R) Mapped terrain (MT) 2 m 

2 5 m3 Rektangulær (R) Mapped terrain (MT) 2 m 

3 10 m3 Rektangulær (R) Mapped terrain (MT) 2 m 

4 1 m3 Rektangulær (R) Mediumhard (MH) 5 m 

5 1 m3 Sphere (S) Mediumhard (MH) 2 m 

6 1 m3  Ellipse (E) Mediumhard (MH) 2 m 

7 1 m3  Rektangulær (R) Soft (S) 2 m 

8 1 m3 Rektangulær (R) Hard (H) 2 m 

9 1m3 Rektangulær (R) Mediumhard (MH) 2 m 

Tabell 5. Simuleringer gjort for alle områdene i Rockyfor3D. 

Sim. Nr. Blokkvolum Blokkform Terreng DEM 
oppløsning 

1 1 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 2 m 

2 5 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 2 m 

3 10 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 2 m 

4 1 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 5 m 

5 1 m3 Sphere (S) Mapped terrain (MT) 2 m 

6 1 m3 Ellipse (E) Rapid Automatic Simulation (RA) 2 m 

7 1 m3 Rektangulær (R) Mapped terrain (MT) 2 m 

8 1 m3 Ellipse (E) Soft (S) 2 m 

9 1 m3 Ellipse (E) Hard/Ur (H) 2 m 

Tabell 6. Simuleringer gjort for alle områdene i Rocfall. 

Sim.Nr. Analysemetode Underinnstilling Volum Blokkform Terreng 

1 Rigid body (RB) Scale by velocity (SB Velocity) 1 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 

2 Rigid body (RB) Scale by velocity (SB Velocity) 5 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 

3 Rigid body (RB) Scale by velocity (SB Velocity) 10 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 

4 Rigid body (RB) Scale by volume (SB Volume) 5 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 

5 Lumped mass (LM) Calculate from RT 1 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 

6 Rigid body (RB) Scale by volume (SB Volume) 1 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 

7 Rigid body (RB) No scaling 1 m3 Ellipse (E) Mapped terrain (MT) 

8 Rigid body (RB) Scale by volume (SB Volume) 1 m3 Sirkulær (S) Mapped terrain (MT) 

9 Rigid body (RB) Scale by volume (SB Volume) 1 m3 Rektangulær (R) Mapped terrain (MT) 

10 Rigid body (RB) Scale by velocity (SB Velocity) 1 m3 Ellipse (E) Hard/Ur (H) 
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4.1 Resultat per testområde 

Modelleringsresultater er presentert for de ulike testområdene i delkapitlene under, 

visualisert i ArcGIS.  For RAMMS Rockfall og Rockyfor3D vises resultatene for 

simulering 1 (blokkvolum 1 m3) ved Total reach probability/Propagation probability, 

som viser sannsynlighet for at en blokk havner i en gitt celle, beregnet utfra totalt antall 

simuleringer. Maks utløp er lagt i Rockyfor3D visningen (se metodekapittelet i kap. 3). 

For Rockyfor3D vises også resultat for simulering nr. 6, Rapid automatic simulation. 

 

4.1.1 Hunderi i Lærdal 

Figur 4.1 - 4.5 viser modelleringsresultater for Hunderi i Lærdal fra RAMMS Rockfall, 

Rockyfor3D, RocFall og empiriske beregningsmetoder. 

 

 

Figur 4-1. RAMMS Rockfall (Simulering nr. 1) med Total reach probability vist i ulike farger. 
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Figur 4-2. Rockyfor 3D (Simulering nr. 1) med Propagation probability visualisert i ulike farger.  

 

Figur 4-3. Rockyfor3D (Simulering nr. 6) Rapid Automatic Simulation med Propagation 
probability visualisert i ulike farger. 
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Figur 4-4. Rocfall, resultat for maks utløp for 10 ulike simuleringer langs 3 profiler er vist.  

 

Figur 4-5. Empiriske beregningsmetoder ved Hunderi samlet.  



 

p:\2020\02\20200299\delivery-result\reports\20200299_r_01-endelig_hhh_01.docx 

Dokumentnr.: 20200299-01-R 
Dato: 2020-12-05 
Rev.nr.: 0 
Side: 33  

4.1.2 Lunde i Lærdal 

Figur 4.6 - 4.10 viser modelleringsresultater for Lunde i Lærdal fra RAMMS Rockfall, 

Rockyfor3D, RocFall og empiriske beregningsmetoder. 

 

 

Figur 4-6. RAMMS Rockfall (simulering nr. 1) med Total reach probability visualisert i ulike 
farger. 



 

p:\2020\02\20200299\delivery-result\reports\20200299_r_01-endelig_hhh_01.docx 

Dokumentnr.: 20200299-01-R 
Dato: 2020-12-05 
Rev.nr.: 0 
Side: 34  

 

Figur 4-7. Rockyfor3D (simulering nr. 1) med Propagation probability visualisert i ulike farger. 

 

Figur 4-8. Rockyfor3D Rapid Automatic Simulation (simulering nr. 6) Propagation probability 
visualisert i ulike farger. 
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Figur 4-9. Rocfall, resultat for maks utløp for 10 ulike simuleringer langs 2 profiler er vist. 

 

Figur 4-10.Empiriske beregningsmetoder ved Lunde samlet.  
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4.1.3 Storstein i Narvik  

Figur 4.11 - 4.15 viser modelleringsresultater for Storstein i Narvik fra RAMMS 

Rockfall, Rockyfor3D, RocFall og empiriske beregningsmetoder. 

 

 

Figur 4-11. RAMMS Rockfall (sim. nr. 1) med Total reach probability visualisert i ulike farger. 



 

p:\2020\02\20200299\delivery-result\reports\20200299_r_01-endelig_hhh_01.docx 

Dokumentnr.: 20200299-01-R 
Dato: 2020-12-05 
Rev.nr.: 0 
Side: 37  

 

Figur 4-12. Rockyfor 3D (simulering nr. 1) med Propagation probability visualisert i ulike farger. 

 

Figur 4-13. Rockyfor3D Rapid Automatic Simulation (sim. nr. 6) med Propagation probability. 
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Figur 4-14. Rocfall, resultat for maks utløp for 10 ulike simuleringer langs 2 profiler er vist. 

 

Figur 4-15. Empiriske beregningsmetoder. Beregninger som tar utgangspunkt i urfot er ikke 
inkludert, da det mangler tydelig ur i omådet. 
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4.2 Resultat per modellverktøy 

For å lettere kunne sammenligne resultatene mellom de ulike modellverktøyene, er det 

valgt en grafisk fremstilling langs de definerte profilene. Profilene er presentert og vist 

på kart i kap. 3.1. Punktene i grafene representerer maks utløp fra urfot, som er plukket 

ut for hvert profil for alle modellsimuleringene. Under er resultatene fra de ulike 

modellverktøyene presentert. Tabell 4-6 viser parameteroppsett for hver av 

simuleringene (se kap. 4). 

 

4.2.1 RAMMS Rockfall av SLF/WSL 

Resultatene i denne studien viser stor spredning i maks utløp med ulike innstillinger i 

RAMMS (Figur 4-16). Spredningen er størst i profil 5 som har størst høyde og brattest 

topografi, og minst i profil 6 og 7, som har mer småskalatopografi. Det er flere 

gjennomgående trender i resultatene, som skiller de ulike simuleringene fra hverandre. 

 

 

 

Figur 4-16. Resultater RAMMS Rockfall sammenlignet med dagens faresoner. 

 

4.2.2 Rockyfor3D av EcorisQ 

Rockyfor3D viser mindre spredning i resultatene mellom de ulike simuleringene (Figur 

4-17. Dette gjelder særlig om vi ser bort fra simulering nr. 9 som gjennomgående har 

mye kortere utløp. Ellers er det mindre tydelige trender hvilke simuleringer som gir langt 

utløp. 
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Figur 4-17. Resultater Rockyf3D sammenlignet med dagens faresoner. 

4.2.3 RocFall av Rocscience 

RocFall viser stor variasjon i lengst utløp for de ulike simuleringene, fra de korteste 

utløpene som stanser ved urfot, til mellom 250 og 550 m fra utfot for de lengste utløpene. 

Variasjonen er stor for alle profilene. Det er noen gjennomgående trender i resultatene, 

som eksempelvis at simulering 7 har gjennomgående lengst utløp. 

  

 

Figur 4-18. Simuleringer med Rocfall, sammenlignet med dagens faresoner.  
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4.2.4 Empiriske beregningsmetoder  

De empiriske beregningsmetodene viser som ventet en stor spredning og stabile trender 

i avstand fra utfot. Vinkel beregnet fra topp ur gir kortest utløp, og vinkel beregnet fra 

toppen av løsneområdet gir lengst utløp. Avstanden mellom utløpene forbundet med 

disse to vinklene (F og M) blir mindre når høyden på fjellsiden (potensielt løsneområde) 

er mindre. Når fjellsiden er lav, som for profil 6 og 7, gir ikke Farböshung (F) fra toppen 

av løsneområdet så lange utløp som vi ser de høye fjellsidene i Lærdal gir for P1-5. 

Avstanden S beregnet fra "Runout ratio model" legger seg lavere enn Farböshung i utløp, 

som en "mellomting" mellom utløpene forbundet med vinklene F og M. Avstanden 

mellom vinklene beregnet fra topp ur blir små hvor terrenget er flatt utenfor urfot, slik 

som i Hunderi i profil 1 og 2, og større hvor terrenget faller utenfor urfot, som i profil 5 

i Lunde.   

 

 

Figur 4-19. Empiriske beregningsmetoder med faresoner. Farböshung er vist i rød-gul, vinkel fra 
topp ur er vist i grønt og lilla viser "Runout ratio model" fra Keylock og Domaas (1994). 

 

4.3 Resultat av sensitivitetsanalyse 

For å studere effekt av ulik parameterinput til modellene ble det besluttet å gjøre 

sensitivitetsanalyser for følgende parametere (jf. kap. 3): 

1. Blokkvolum 

2. Blokkform 

3. Oppløsning terrengmodell  

4. Terrengparametere (hardhet, ruhet) (inkl. manuell vs. automatisert input) 

Empiriske beregningsmetoder 
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For å kunne sammenligne resultatene mellom de ulike modellverktøyene er 

sensitivitetsanalysene presentert grafisk på samme måte som i kap. 4.2., for hver av de 

fire utvalgte parameterne. Tabell 7 viser hvilke simuleringer som er inkludert i 

sammenligningen for hver av parameterne. Vedlegg B presenterer flere figurer (for 

bedre leselighet) av de samme resultatene. 

 

Tabell 7. Simulering (fra Tabell 4, 5 og 6) som er inkludert i hver av sensitivitetsanalysene. 

 Blokkvolum  Blokkform Oppløsning 
DEM 

Terrengparametere 

RAMMS  1, 2, 3 5, 6, 9  4, 9 1, 7, 8, 9 

Rockyfor3D  1, 2, 3 1, 5, 7  1, 4 1, 6, 8, 9 

Rocfall  1, 2, 3, 4  6, 8, 9 N/A 5, 6, 7, 1, 10 

 

4.3.1 Blokkvolum  

En sammenligning av maks utløp for ulike blokkvolum (1, 5 og 10 m3) for RAMMS, 

Rockyfor3D og RocFall er gitt i Figur 4-20. Resultatet viser at det er stor spredning 

mellom de ulike modellene, opptil ca. 300 m forskjell i utløp. Resultatene viser ingen 

systematikk i at større blokkvolum gir økt utløp, men indikerer heller det motsatte i flere 

tilfeller for RAMMS og RocFall. For de ulike modellene kan vi observere at: 

 

 For RAMMS er det ofte heller motsatt, at de store volumene går kortere. 

Volum 1 m3 i RAMMS går lengst av samtlige simuleringer for de høye 

fjellsidene i Lærdal (P1-5). Vi har i tillegg studert 3D-resultatene i ArcGIS, 

som viser at mens forskjellen er liten for alle tre volumklasser i Narvik og 

mellom de to største volumklassene i Lærdal, går 1 m3 betydelig lenger enn 

både 5 og 10 m3 i Hunderi og Lunde i Lærdal.  

 For Rockyfor3D er forskjellene i maks utløp for de ulike blokkvolumene små. 

Gjennomgangen av 2D-resultatene i ArcGIS som viser utbredelse, (se 2D-

resultatene i Vedlegg B) viser at for Hunderi og Lunde går 5m3 lenger enn 1 

m3, og forskjellen mellom 5 og 10 m3 er liten. For Storsteinen i Narvik er 

resultatene veldig tilsvarende for alle tre volumklasser. 

 Rocfall viser ingen sammenheng mellom utløpsrekkevidde og volum. Hvor 

langt de ulike volumene når varierer mellom de ulike profilene. Om vi ser bort 

fra simulering 4, som best sammenlignes separat med simulering 2, er 1 m3 

oftest det volumet som når lengst. Kun for profil 5 og 8 når 10 m3 lenger, mens 

1 og 5 m3 når like langt. Simulering 2 og 4 er begge gjort med 5 m3, men med 

ulik skalering. Forskjellene her, mellom de ulike skaleringene, er ikke veldig 

stor. Scale by Velocity (SBVelocity) vil typisk dempe sprangene og redusere 

utløpet hvor det er bratt og blokkene oppnår store hastigheter. For Profil 6 og 7, 

hvor fallhøyden og dermed også hastighetene som oppnås er mye lavere enn i 

Lærdal, ser vi at SBVelocity når lengst.  
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Figur 4-20. Sammenligning av blokkstørrelsene 1, 5 og 10 m3 for de tre ulike modellverktøyene.  

 

4.3.2 Blokkform 

En sammenligning av maks utløp for ulike blokkformer (rund (S), rektangulær (R) og 

ellipsoide (E)) for RAMMS, Rockyfor3D og RocFall er gitt i Figur 4-21. RAMMS og 

RocFall viser at blokkform kan gi store forskjeller i utløp, mens Rockyfor3D har liten 

variasjon mellom resultatene. For de ulike modellene kan vi observere at: 

 

 RAMMS: Rund blokk går svært kort sammenlignet med de andre to 

blokkformene. Ellipse og rektangulær blokk har mer tilsvarende utløp. 

Profil 5 skiller seg ut ved at også rund blokk når lenger enn for de andre 

profilene, og det er like stor spredning mellom alle tre blokkformer, hvor 

rektangulær går lengst.  

 Rockyfor3D: Viser liten spredning mellom de ulike blokkformene. 

Rektangulær blokk har ofte kortere utløp enn de øvrige simuleringene, og 

ellipse har oftest lenger eller tilnærmet likt utløp som rund blokk, bortsett 

fra i profil 5. 

 Rocfall: Viser store forskjeller mellom de tre ulike områdene. For Hunderi 

(P1-3) er forskjellene i utløp forholdsvis små, og ellipse gir lengst utløp. 

For Lunde (P4-5) er forskjellene større, særlig for P5, og her gir rund blokk 

lengst utløp. For Narvik (P6-7) er også spredningen i resultatet betydelig. 

En gjennomgående trend er at rektangulær blokk går kort/kortest. Det er 
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stor variasjon i utløp for rund blokk, som kan gå kortest eller lengst, mens 

ellipsoide som oftest har lenger utløp enn rektangulær blokk.  

 

 

Figur 4-21. Sammenligning av blokkformene "sphere" (rund), ellipse og rektangulær for de tre 
ulike modellverktøyene. 

 

4.3.3 Oppløsning terrengmodell 

En sammenligning av maks utløp for ulik oppløsning på terrengmodellen (2 og 5 m) for 

RAMMS og Rockyfor3D er gitt i Figur 4-22. Figuren viser at de ulike oppløsningene 

ikke gir store forskjeller i utløp, og at resultatene viser ganske tilsvarende forskjeller 

mellom 2 og 5 m DEM for de to modellene. For Hunderi gir 2m DEM noe lenger utløp 

enn 5 m for begge modeller, og for Lunde er dette motsatt (se 2D-resultater vist i vedlegg 

B). For Narvik er forskjellen svært liten for begge modeller.  
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Figur 4-22. Sammenligning av 2 og 5 m oppløsning av terrengmodellen.  

 

4.3.4 Terrengparametere 

En sammenligning av maks utløp for ulike terrengparametere for RAMMS, Rockyfor3D 

og RocFall er gitt i Figur 4-23. De samme resultatene for hver av modellene er presentert 

i Vedlegg B for bedre leselighet. Ulike innstillinger for terreng kan gi store utslag i 

modelleringsresultat, og for RAMMS og Rockyfor4D ser vi denne forskjellen er størst 

for hhv. simulering nr. 7 "soft" og nr. 9 "hard" som gir mye kortere utløp enn de andre 

simuleringene. For Rockyfor3D ser vi at "soft" terreng gir forholdsvis langt utløp. 

Grunnene til dette diskuteres i neste kapittel.  

 

For Rocfall ser vi en stor spredning i resultatene, og vi kan observere at:  

 Simuleringene uten skalering av normal restitusjonen (nr. 7) gir klart lengst utløp 

for alle 7 profiler. Skalering har derfor stor betydning for utløp. 

 "Lump mass" analysemetode (nr. 5) hvor all masse er samlet i ett punkt, havner 

ofte mer "midt på treet", midt mellom korteste og lengste utløp.  

 Simulering nr. 10 er gitt terrengtype "Hard/Ur" over hele profilet, som tilsvarer 

materialtype Talus cover (se parameterverdier i kap. 3.1.), og for P 1-5 gir dette 

lenger utløp enn simulering nr. 1 med terreng kartlagt etter observasjoner (MT). 

For P 6-7 i Narvik har derimot simulering 10 korte utløp enn for simulering 1, 

hvor terrenget er kartlagt etter observasjoner. Forskjellen mellom simuleringene 

vil her avhenge av forskjellen i kartlagte terrengtyper, og i Narvik er i 

utgangspunktet terrenget dominert av "bedrock outcrops" og har dermed høyere 

normal restitusjonskoeffisient og lavere rullende friksjonsverdi i simulering 1. 
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 I resultatet vist under, for 1 m3 blokk, er effekt av skalering annerledes enn for 

5m3 blokk vist i Figur 4-23. For 1 m3 blokk ser vi at skalering av 

normalrestitusjonskoeffisienten etter hastighet (simulering nr. 1) oftest gir noe 

lenger utløp enn skalering etter volum (simulering nr. 6). Dette er motsatt for 

profil 4 og 7, og er således ikke en gjennomgående trend i disse resultatene.  

 

 

Figur 4-23. Sammenligning av ulike terrengparametere (hardhet, ruhet), inklusiv manuell (MT) 
vs. automatisert bestemmelse av terrengparameterne. S= Soft, H=Hard, MH=Medium Hard, 
RA=Rapid Automatic simulation hvor RF3D setter terrengparametere automatisk basert på 
terrenghelningen.  

 

4.4 Sammenligning av utbredelse for de dynamiske modellene 

Det er også gjort en sammenligning av modellene RAMMS og Rockyfor3D i 2D, for å 

kunne sammenligne blokkutbredelse i terrenget. Simuleringene av 1 m3 blokk med 

terreng kartlagt etter observasjoner, for RAMMS Rockfall, Rockyfor3D manuell input 

og Rockyfor3D automatisk input er valgt ut for sammenligningen. Resultatene fra 

simulering 1 i RAMMS og simulering 1 og 6 i Rockyfor3D, som vist i kap. 4.1, er 

gjennomgått manuelt hvor linjer er tegnet langs de ytre fargene som visualiserer ulik 

sannsynlighet for at en blokk havner i en gitt celle, beregnet ut fra totalt antall 

simuleringer (Figur 4-24 til 4-26). Maks utløp er inkludert for begge modellene, 

representert ved ytterste linje. Linjene er tegnet for å enklere se forskjellen mellom de 

ulike modellsimuleringene for de tre områdene, men de er ikke direkte sammenlignbare 

mellom RAMMS og Rockyfor3D.   
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Sammenligningen viser at for Hunderi og Lunde i Lærdal gir RAMMS lengst utløp, 

mens for Storstein i Narvik gir RAMMS kortest utløp av de tre modellene. Rockyfor3D 

med automatisk input (Auto) gir ganske tilsvarende resultat som Rockyfor3D med 

manuell input, men for Hunderi og Narvik noe lenger utløp.  

 

 

Figur 4-24. Hunderi, Lærdal. Utbredelse og rekkevidde for tre ulike modelleringsmetoder 
visualisert sammen med faresonene for området.  
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Figur 4-25. Lunde, Lærdal. Utbredelse og rekkevidde for tre ulike modelleringsmetoder 
visualisert sammen med faresonene for området. 

 

Figur 4-26. Storstein, Narvik. Utbredelse og rekkevidde for tre ulike modelleringsmetoder 
visualisert sammen med faresonene for området. 
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4.5 Tidsbruk for modellering 

RAMMS Rockfall og Rockyfor3D 

For RAMMS Rockfall og Rockyfor3D påvirker særlig antall blokker som skal simuleres 

av modellen tidsbruken. Dette avhenger igjen av størrelsen på løsneområdet og 

oppløsningen av terrengmodellen. Videre vil tidsbruk øke når flere modellsimuleringer 

settes på samtidig. Ved en sammenligning mellom RAMMS og Rockyfor3D mhp. 

beregningstid i denne studien vil vi trekke fram følgende resultat: 

• RAMMS Rockfall bruker mer beregningstid enn Rockyfor3D, selv om 

sistnevnte modell utfører ca. 100 ganger flere simuleringer. 

• For en 2m DEM bruker RAMMS ca. 4 ganger mer beregningstid enn 

Rockyfor3D, og har ca. 3-5 ganger flere løsneområder (celler) det slippes 

blokker fra. 

• Om man velger en grovere oppløsning på terrengmodellen, fra 2m til 5m, 

reduseres antall løsenområder til ca. 1/5 og tar bare noen få minutter (2-7 min. i 

denne studien) for Rockyfor3d. RAMMS reduserer også tidsbruken vesentlig når 

man går fra 2 til 5 m DEM. 

Tabell 8 under viser noen utvalgte simuleringer utført i denne studien. For 2 m DEM 

viser tidsbruken angitt i tabellen et gjennomsnitt eller et spenn, avhengig av variasjonen 

i tidsbruken, for de ulike simuleringene. For 5 m DEM og RAS-modus (Auto sim.) 

representerer resultatene bare denne ene simuleringen som er gjort. For noen av 

simuleringene er det utført flere simuleringer samtidig, som påvirker beregningstiden. 

Likevel viser tabellen noen typiske tall som kan forventes ved bruk av disse to 

modellene, og forskjeller mellom modellene. Spesifikasjoner for maskinene 

beregningene er utført på er gitt i Vedlegg B.  

 

Tabell 8. Tidsbruk og antall simuleringer for RAMMS og Rockyfor3D i denne studien.  

Område DEM Modell Beregningstid Simuleringer Løsneomr. 

Hunderi 
2 m 

RAMMS Ca. 3 timer  22 600 4 520 

Rockyfor3D Ca. 30 min.  
(Auto/RAS: ca. 4 timer) 

1 422 600 14 226 

5 m Rockyfor3D 2 min. 300 700 3 007 

Lunde 
2 m 

RAMMS Ca. 6 – 7 timer 22 710 4 542 

Rockyfor3D Ca. 1,5 t  
(Auto/RAS: 1 t 20 min)  

2 622 100 26 221 

5 m Rockyfor3D 7 min. 482 300 4 823 

Storsteinen 

2 m 
RAMMS Ca. 3 – 6 timer 17 480 3 496 

Rockyfor3D Ca. 45 min 
(Auto/RAS: ca. 4 timer) 

1 765 400 17 654 

5 m 
RAMMS 27 min. 5 720 1 145 

Rockyfor3D 4 min. 363 900 3 639 
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Angående tidsbruk for bruk av modellen, klargjøring av input-filer etc., mener vi de to 

modellene er ganske tilsvarende. Det er ganske tilsvarende hvordan dette gjøres, hva 

slags input som kreves, og dermed også tidsbruken for dette.  

 

Dersom Rockyfor3D kjøres automatisk, dvs. i RAS-modus, krever det kun en 

terrengmodell, og tiden for å klargjøre input-filer faller dermed bort. RAS-modus har 

derfor en stor fordel i nødvendig tidsbruk sammenlignet med manuell input.  

 

Rocfall 

Rocfall krever at det legges inn terrengprofil, og dette hentes best ut fra en detaljert 

terrengmodell. Modellen kan hente inn profiler som dxf-filer, eller man må taste inn alle 

punktene (x,y-koordinat) manuelt. Dette er litt tungvint, men man kan få til en god 

arbeidsflyt ved å lage profiler i sitt GIS-verktøy og generere dxf-filer som så kan legges 

direkte inn i Rocfall. Videre må alle parametere settes opp, og her er det mange 

innstillinger og alternativer som må bestemmes og velges mellom, som gjør at man må 

ha god kjennskap til hvordan modellen fungerer. I den nye utgaven av modellen er det 

dessuten ikke så mange ulike materialer som er forhåndsdefinert i modellen, slik at man 

må legge inn materialer manuelt og velge parametere for disse basert på anbefalingene 

fra RocFall som finnes på nett, eller erfaringer man selv eller andre har gjort. Når alt er 

lagt inn er modellen rask og enkel å kjøre, hvor en simulering med 1000 blokker bare 

tar ett eller noen få minutter. Resultatene visualiseres umiddelbart i modellen, og man 

kan eksportere figurer og excel-tabeller over resultatene. Å få resultatene inn i kartet, 

slik vi har gjort i denne studien (se kart i kap. 4.1), er (mye) mer tidkrevende. I tillegg 

får man kun resultater langs en enkelt, forhåndsdefinert linje. 

 

Empiriske modeller  

På NGI har vi laget verktøy i ArcGIS som automatisk beregner vinklene langs profilene 

man tegner inn i kartet, og lager punktene som er vist i resultatfigurene i kap. 4.1. Dette 

gjør at de empiriske modellene blir enkle i bruk og krever ingen nevneverdig tidsbruk. 

Hvis vinklene skal beregnes for hånd, og deretter legges inn for visualisering i kart, vil 

det være mer tidkrevende.  

 

4.6 Pris og lisensstruktur  

RAMMS Rockfall  

Månedlig lisens med ca. 2 800 – 3 400 NOK per mnd., avhengig av varighet på lisensen. 

I året blir dette ca. 33 600 – 40 800 NOK.  

 

Lisensen er ikke fleksibel, og kan derfor kun installeres på en pc. Dersom flere skal 

bruke programmet, må dette foregå på den PCen hvor lisensen er registrert.  
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Rockyfor3D  

Rockyfor3D og alle andre verktøy som tilbys fra organisasjonen EcorisQ er gratis for 

medlemmer. Dersom bedriften er medlem, kan alle i bedriften bruke verktøyene gratis. 

Medlemskap, og dermed også lisens til Rockyfor3D, tegnes for kalenderåret, og koster 

ca. 1000 NOK per år for personlig lisens, og opp til ca. 5000 NOK per år for bedrifter 

med mer enn 100 ansatte.  

 

Lisensen er derfor fleksibel, og trenger ikke være installert på kun en pc. Dette er en stor 

praktisk og økonomisk fordel med programmet.   

 

Rocfall  

Pris for en fleksibel Rocfall lisens er ca. 10 000 NOK for ett år, dette inkluderer 

oppdateringer og teknisk support. Ved kjøp av en "evig" lisens er prisen kr 20 000.  

"Evig" lisens inkluderer oppdateringer og teknisk support i 12 mnd, men etter dette 

"fryses" din versjon, som du så disponerer fritt. Dersom du ønsker oppdateringer må du 

kjøpe årlig leie til 20% reduksjon av leiepris. Dersom din versjon er med enn 24 mnd 

gammel, må du betale fullpris for årlig leie for å få tilgang til ny versjon. Dersom du 

ønsker å ha oppdatert versjon lønner det seg derfor å velge årlig leie fremfor "evig" 

lisens. For personlig lisens (ikke fleksibel) koster det hhv. ca. 7 200 NOK og 14 400 

NOK for årlig og evig lissens.  

 

Fordel med fleksibel lisens er at den kan deles av flere brukere, ved at den kan brukes 

på flere PCer, men bare ikke samtidig (med en lisens). En kan derfor klare seg med en 

fleksibel lisens, dersom programmet skal brukes av flere personer på litt ulik tid.  

 

Empiriske modeller 

Bruk av empiriske modeller er gratis, men det anbefales å ha en GIS-programvare som 

ArcGIS, QGIS, eller annet kart der en kan hente ut profiler. Å utarbeide egne verktøy i 

GIS som automatisk beregner vinkler for et profil kan være nyttig og tidsbesparende.  

 

5 Diskusjon 

5.1 Sensitivitetsanalyse 

Sensitivitetsanalysen søker å avdekke om en unøyaktig bestemmelse eller ulik 

framgangsmåte for utvelgelse av disse parameterne, fører til et vesentlig annerledes 

resultat. Resultatene i denne studien viser stor spredning i maks utløp med ulike 

innstillinger i RAMMS og RocFall, mens spredningen er mindre for Rockyfor3D, om 

vi ser bort fra simulering 9, som skiller seg betydelig ut. Vi ser også at RAMMS gir 

betydelig lengre utløp enn Rockyfor3D for Hunderi og Lunde, hvor fjellsidene er høye, 

men mer moderate for området i Narvik, med mindre lokale skrenter. I sistnevnte tilfelle 

går Rockyfor3D lengst.  
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Når det gjelder blokkstørrelse, ville vi forvente at utløpslengden øker med blokkvolum. 

Dette er premisset som ligger til grunn for å velge en scenariobasert 

modelleringsmetodikk med økende volum for lavere returperiode. Resultatene fra dette 

studiet viser ingen sammenheng mellom økende volum og lenger utløp for noen av de 

tre modellene. For RAMMS kan vi observere en markant forskjell mellom 1 m3 blokk 

og 5 m3 blokk, hvor blokkene på 5 m3 går betydelig kortere enn de på 1 m3. Denne 

forskjellen er spesielt tydelig i de to områdene i Lærdal, der det er inkludert myke 

områder i dalbunnen som demper blokkene på 5 m3 mer effektivt enn blokkene på 1 m3. 

Særlig i Hunderi i Lærdal er også utløpene for 5 m3 og 10 m3 forskjellige, hvor 10 m3 

har kortest utløp. Dette lar seg forklare av hvordan modellen er bygget opp, hvor tyngre 

blokker med større hastighet vil oppleve større viskoplastisk deformasjon i møte med 

mykt underlag, og vi kan se at dette gir stor effekt på resultatet. Den minste 

blokkstørrelsen på 1 m3 går som regel lengst for RAMMS og RocFall. For Storsteinen i 

Narvik (profil 7 og 8) er forskjellen mellom blokkstørrelsene mindre tydelig, og utløpet 

er ganske tilsvarende for alle tre volumklasser for modellene. Dette kan skyldes at 

terrenget her i hovedsak består av "hardere" bakketype, og har ikke en myk dalbunn slik 

som i Lærdal som effektivt vil bremse blokkene. Det er også gjort en sammenligning av  

ingen (0%) og 50% variasjon av blokkvolum i Rockyfor3D for alle tre volumklasser 1, 

5 og 10 m3 (se Vedlegg B). Resultatet viser at det er liten forskjell i modellert utløp for 

ulike blokkvolum, både med og uten variasjon. Det generelle bildet, som vist av 2D-

resultatene i Vedlegg B, er at for Hunderi og Lunde har blokkvolum 5 og 10 m3 noe 

lenger maksimalt utløp enn 1 m3, mens de to største volumene har tilsvarende resultat, 

for både 50 % og 0 % variasjon. For Storstein har de ulike blokkvolumene 1, 5 og 10 m3 

tilsvarende resultat, for både 50 % og 0 % variasjon.  

 

For blokkform, ville vi forvente at rund og ellipseformet blokk oppnår lenger utløp enn 

rektangulær blokk, da disse vil oppnå høyere spinn og rotasjonshastighet, og mindre 

friksjon da de ikke har kanter som vil slå og pløye ned i bakken. Resultatet i denne 

studien samsvarer ikke med denne forventningen, og gir varierende og til dels 

overraskende resultat. RAMMS og RocFall viser stor variasjon i maks utløp med valgt 

blokkform, mens Rockyfor3D har liten variasjon mellom blokkformene. I beregningen 

av energitapet ved kontakt med bakken, og trær, blir kuleform benyttet uavhengig av 

valgt blokkform, og dette kan være med å forklare de små forskjellene for Rockyfor3D. 

Ved variasjon i blokkvolum er alltid variasjonen identisk for alle tre definerte 

dimensjoner (d1, d2, d3), slik at blokkformen beholdes. Rund blokk har overraskende 

kort utløp i RAMMS, gjennomgående for alle profilene. Dette kan skyldes at RAMMS 

skaper variasjon i beregningene ved å variere blokkorienteringen i startbetingelsene. En 

rund blokk får dermed liten variasjon i beregningene, og utløpene vil beregnes likt 

uavhengig av antall blokkorienteringer, som bestemmer antall simuleringer fra hver 

celle i utløsningsområdet. Rockyfor3D derimot er en stokastisk modell, som i hver 

simulering varierer parameterverdiene gjennom et tilfeldig utvalg i en gitt 

sannsynlighetsfordeling. Resultatene i denne studien antyder at rund blokkform i 

RAMMS bør ikke brukes, da det gir liten variasjon i utløp og svært kort utløp 

sammenlignet med andre simuleringer. For RAMMS har blokker med ellipsoideform og 

rektangulær form nokså likt utløp, men i ett av profilene når rektangulær blokk lengst. I 
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Rockyfor3D og RocFall tenderer rektangulær blokk til å gå kortest av blokkformene, 

som er mer i tråd med forventningene. Tidligere studier av effekt av blokkform i 

Rockyfor3D er i to ulike masteroppgaver gitt ulik konklusjon. Vo (2015) konkluderte i 

sin oppgave at kuleformet blokk gir kortest utløp sammenlignet med de andre 

blokkformene i Rockyfor3D, mens Walberg (2013) konkluderte med at rund og 

ellipseformet blokk er mer konservativt og registrerte opptil 80 m forskjell i 

utløpslengder i forhold til rektangulær blokk. En signifikant forskjell mellom 

ellipseform og rund ble ikke funnet (Walberg, 2013). Ellipse vil også mer stabilt gi lengst 

utløp i RocFall, og rund blokk gir svært varierende utløpslengder, hvilket antyder 

uforutsigbare resultater med denne blokkformen i RocFall.  

 

Hva gjelder oppløsning på terrengmodellen, kunne man forvente at 5 m DEM ville gi 

lenger utløp enn 2 m DEM, på grunn av en utglatting av terrenget med mindre ruhet og 

hindringer. På den annen side vet vi at 2 m DEM har et stort antall flere simulerte 

blokker, som også kunne forventes å gi utslag i form av lenger utløp. Resultatene fra 

denne studien gir ingen tydelige indikasjoner på om den eller andre forventningen gitt 

innledningsvis stemmer. Resultatene antyder at det er liten forskjell i utbredelse og 

rekkevidde for ulik oppløsning på terrengmodellen. Forskjellen kan se ut til å øke med 

økende høyde på fjellsiden, og for Lunde gir 5 m terrengmodell lengst utløp for begge 

modeller. Dette kan skyldes muligheten for å miste viktige strukturer og 

terrengformasjoner med økende cellestørrelse på terrengmodellen, som kan ha 

betydning for rekkevidden. Resultatene indikerer likevel at 5 m terrengmodell fortsatt 

kan anses som detaljert nok til å fange opp terrenget i god nok grad for en pålitelig 

simulering, da forskjellen i denne studien er forholdsvis små, og som 3D-utbredelsen i 

Vedlegg B viser, ser mønsteret i sannsynlige sprangbaner også tilsvarende ut for begge 

oppløsninger.  

 

Terrengets hardhet og ruhet må forventes å ha stor betydning for modelleringsresultatet 

og oppnådd rekkevidde i modellen, ellers vil modellen gi en dårlig representasjon av 

virkeligheten. I resultatene fra RAMMS ser vi en tydelig forskjell mellom rekkevidden 

og hvilken hardhet som blir valgt. Simulering 7 som har terrengtypen "soft" i hele 

beregningsområdet, går mye kortere enn simuleringen med "medium hard (simulering 

9) og "hard" (simulering 8). Simulering med "medium hard" over hele området, har 

relativt lik utløpslengde som simuleringen der terrenget er kartlagt nøye, bortsett fra 

profil 5 hvor "medium hard" terreng går i overkant av 100 m lenger. Dette er 

overraskende, da terrenget utenfor urfot i Lærdal består av mykt terreng og vi ville 

forventet at dette ville gi større forskjell mellom de to simuleringene. For Rockyfor3D 

gir simulering 8 med "soft" terrengtype over hele beregningsområdet overraskende langt 

utløp; ganske tilsvarende utløp som andre simuleringer kartlagt nøye etter observasjoner. 

Til sammenligning får simulering 9 med "hard" terreng svært korte utløp, og stopper i 

uren for samtlige profiler. Dette må skyldes ruhetsverdiene som er forbundet med disse 

terrengtypene. Bakketype "soft" i Rockyfor3D forbindes med ruhet 0 m (tilsvarende 

eng/gress/dyrket mark/dalbunn), og "hard" er her forbundet med ur/talus og gitt 

forholdsvis høy ruhet (0,2 – 0,9 m). Bakketypene er forbundet med hver sin normale 

restitusjonskoeffisient, som varierer mellom 0,21 og 0,58 avhengig av hardhet. 
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Terrengtype "soft" har fått forholdsvis langt utløp (ingen ruhet), mens terrengtype "hard" 

har fått svært kort utløp (høy ruhet over hele), sammenlignet med de øvrige simuleringer. 

Dette har sin forklaring i modellens oppbygging, da ruheten er viktig i beregningen av 

tangentiell restitusjonskoeffisient, og videre for beregning av blokkhastigheten etter støt 

med overflaten Dorren (2016). Resultatet viser at ruheten har langt større betydning for 

utløp i Rockyfor3D enn bakketypen, som angir den normale restitusjonskoeffisient. 

Resultatene fra Walberg (2013) viser også ruheten har stor betydning for utløp i 

Rockyfor3D, og vil avhenge av blokkvolum. Med stor ruhet i ura, vil mange flere 

blokker stoppe her.  

 

RocFall viser stor spredning i maks utløp med de ulike inngangsparameterne som er 

testet i denne studien. Den tydeligste effekten ses på simulering uten skalering, i form 

av betydelig økt utløp. Skalering av normalrestitusjonskoeffisienten etter hastighet 

tillater deformasjoner av blokken ved høye hastigheter, som etter vår erfaring gir mer 

realistiske sprang og utløpslengder, særlig ved høye hastigheter. Ved høy hastighet kan 

det forventes plastisk deformasjon, ved at blokka pløyer seg ned i myke underlag eller 

knuses på harde underlag, og da bør normalrestitusjonskoeffisienten ha en lavere verdi, 

hvilket oppnås ved hastighetsskaleringen. Dette er også praktisert av andre i bransjen.  

 

RocFall har mange parametere og innstillinger som skal velges, og én usikkerhet er 

inngangsdata som ikke lar seg måle/estimere direkte ved feltarbeid. I brukermanualen 

til RocFall står det at pga. mangel på data om anbefalte verdier for Ridgid body normal 

restitusjonskoeffisienter anbefales det at Ridgid body analysemetode kun brukes for å 

studere formeffekt av blokkene, før analysene fullføres med Lumped mass 

analysemetode. Denne anbefalingen kan antyde at Lumped mass metoden anses av 

modellskaperne som mer pålitelig. Hardheten til underlaget, dvs. de assosierte 

restitusjonskoeffisientene, har stor betydning for utløpet, da høyere koeffisienter 

(nærmere 1) vil bevare mer av energien i støtet, og gi lenger utløp. Resultatet i dette 

studiet viser denne trenden, at underlaget med høyest restitusjonskoeffisient gir lenger 

utløp. For Hunderi og Lunde er dette simulering nr. 10, mens for Narvik er dette nr. 1.  

 

Hva gjelder bruk av Rapid Automatic Simulation i Rockyfor3D, støtter ikke resultatene 

i denne studien Swecos erfaringer med at Rapid Automatic Simulation gir mest 

representative resultater for skråninger hvor det ikke finnes større steinsprangurer, eller 

at man bør kompensere for urealistisk lav terrengruhet ved å redusere blokkstørrelse i 

forhold til det som reelt for skråningen (Sweco, 2019). Resultatene i denne studien, best 

sammenlignet ved utbredelse vist i kap. 4.1, indikerer at Rapid Automatic Simulation gir 

tilsvarende resultater som ved manuell kartlegging i Rockyfor3D, men noe lenger utløp 

i Narvik. Sistnevnte resultat (Figur 4-13) gir noen merkverdige effekter som nok skyldes 

at modellen, som automatisk genererer løsneområder basert på helning i 

terrengmodellen, har høydeforskjeller i terrengmodellen i nedre del av 

beregningsområdet som danner uriktige løsneområder. Dette kan ikke styres i 

automatisk simulering av Rockyfor3D, og er noe man må være oppmerksom på. 

Realistiske potensielle løsneområder er en forutsetning for representative resultater.  
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5.2 Faresonekartlegging 

En betydelig fordel med 3D-modellene RAMMS Rockfall og Rockyfor3D er at de 

simulerer utbredelsen av steinsprangblokker i terrenget, og viser hvordan terrenget 

påvirker utbredelsen, ved at rygger sprer blokkene og forsenkninger samler blokkene. 

Derfor vil de mer sannsynlige skredbanene kommer godt fram i modellresultatene. Dette 

ses i liten grad i områder som Hunderi, med svært jevn og ensartet topografi, men er 

fremtredende for begge 3D-modeller i Lunde, hvor vi ser noen områder peker seg ut som 

mer sannsynlige sprangbaner (høyere verdier i kartet), pga. terrenget som samler blokker 

samt størrelsen på løsneområdet i fjellsiden ovenfor som gir flere utløste blokker.  

 

Begge modeller viser økt sannsynlighet der hvor steinspranget i 2018 kom ned nært 

bolighus på Lunde (Figur 3-9). Så fremt alle løsneområdene innenfor beregningsområdet 

vurderes å ha lik utløsningssannsynlighet, vil resultatet fra RAMMS og Rockyfor3D, 

tilsvarende slik det er vist i kap. 4.1, gi et godt bilde på relativ sannsynlighet for 

blokkutbredelse innenfor området. Modellene gir mulighet til å sammenligne 

betydningen av de topografiske forskjellene i ulike potensielle skredbaner, samt den 

relative forskjellen i størrelsen på løsneområdene som kan gi steinsprang i ulike deler 

langs en dalside, hvilket vurderes som nyttig i en faresonekartlegging.  

 

Dersom utløsningssannsynligheten etter kartlegging i felt vurderes å være forskjellig i 

ulike løsneområder, må dette selvsagt reflekteres i faresonekartleggingen. Det er en 

mulighet å eksperimentere med å simulere ulikt antall blokker fra de forskjellige 

løsneområdene i modellen, som reflekterer forskjellen i utløsningssannsynlighet. 

Dersom et område vurderes å ha ti ganger større utløsningssannsynlighet enn et annet, 

kan det simuleres ti ganger flere blokker fra dette området. Dette vil kreve en svært 

metodisk tilnærming, i tillegg til mye detaljkunnskap og konklusjoner i forkant av 

modelleringen. Utløsningssannsynligheten vil som regel være usikker, og en slik 

tilnærming til modelleringen vil trolig være for tidkrevende og usikker i forhold til økt 

verdi.  

 

En bedre tilnærming vil trolig være å vurdere modelleringsresultatet i form av relativ 

sannsynlighet innenfor beregningsområdet, gitt lik utløsningssannsynlighet i alle 

løsnecellene, opp mot observasjoner under befaringen, tidligere hendelser, og 

kvalifiserte antakelser om utløsningssannsynlighet. Der hvor sannsynligheten for 

steinsprang vurderes som høyere ut fra reelle observasjoner og tidligere hendelser legges 

faresonene lenger ned, og i motsatt fall høyere opp, sett i forhold til de generelle trendene 

og tendensene som modelleringsresultatet viser. Om du ikke har grunnlag for å vurdere 

en bestemt del av en høy og langstrakt fjellside som mer utsatt for steinsprang enn en 

annen, gir modelleringsresultatet en god pekepinn over form på faresonene langs 

fjellsiden, dvs. hvor faresonene skal gå litt lenger ut og hvor den skal litt lenger opp i 

terrenget. Den absolutte rekkevidden, i motsetning til den relative rekkevidden som gir 

formen på faresonen, må i tillegg "tunes" med de empiriske vinklene, beliggenhet av ur, 

blokker utenfor urfot, opplysninger om tidligere hendelser samt fagpersonenes erfaring 

og skjønn. Skredurens form og beliggenhet må tillegges betydelig vekt særlig for 
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faresone 1/100. Uansett hvor god modelleringen er, og observasjoner og erfaring likeså, 

er det ikke til å unngå at faresonene vil være forbundet med en betydelig usikkerhet. 

 

Urealistiske skredbaner vil forekomme i modellen og må alltid vurderes i hvert enkelt 

tilfelle. Erfaringen med Rockyfor3D tilsier at skredutløpene med lavest sannsynlighet 

kan være urealistiske, og dette står også omtalt i brukermanualen (se kap. 2.1.). Disse 

bør filtreres bort i resultatvisningen. Kritikken mot disse modellene har vært at flere 

mener de gir urealistisk lange utløp, særlig i områder med mindre lokale skrenter. 

Resultatet fra Narvik støtter dette inntrykket, særlig for Rockyfor3D. Modellen gir så 

mange simuleringer at resultatet oppleves som overdrevent. I slike tilfeller bør man 

endre resultatvisningen slik at kun de med langt høyere sannsynlighet eller antall 

blokkpasseringer vises, og de som vurderes som urealistiske filtreres bort. Dette er vist 

med et eksempel i Figur 5-1, som inneholder samme data som Figur 4-12, men har en 

annen visualisering hvor kun de mer frekvente sprangbanene er vist.  

 

 

Figur 5-1. Rockyfor3D (simulering nr. 1) med antall blokkpasseringer visualisert i ulike farger. 

Et annet forhold man bør være oppmerksom på er at særlig Rockyfor3D kan overdrive 

hvordan mindre forsenkninger i terrenget styrer skredbaner. Resultater fra Rockyfor3D 

viser ofte at blokkutbredelsen er "tungeformet" ved at den er sterkt konsentrert i 

forsenkninger. Dette er naturlig i markerte nedskjæringer i terrenget, men kan i modellen 

også være svært markert også hvor forsenkningene er små. Modellresultatene kan ikke 

brukes direkte for faresonekartlegging, og må "glattes ut" ved at trendene generaliseres, 

og holdes opp mot faglige vurderinger og kunnskap om området. 
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For Narvik ser vi at RocFall gir utløp som samsvarer bedre med faresonene, og for små 

lokale skrenter med liten utstrekning faller også den store fordelen med 3D-modellene 

bort, og RocFall kan vurderes som et mer attraktivt alternativ. Særlig dersom det er et 

fåtall løsneområder i de mange små skrentene som vurderes som reelle og som ønskes 

modellert, og studert mer i detalj. Erfaring fra dette og tidligere studier viser at høyde på 

løsneområdet har stor betydning for beregnede utløpsrekkevidder og energier i 

modellen, så det bør vektlegges under feltarbeidet å bestemme hvor høyt opp i fjellsiden 

potensielle løsneområder ligger. De empiriske beregningsmodellene gir også resultater 

som samsvarer med faresoner og gir i tillegg verdifull informasjon, da de er forutsigbare, 

uavhengig av inputparametere og modellinnstillinger, og gir sammenligning mot 

maksimal rekkevidde av et stort antall studerte steinsprang. 

Den store ulempen med RocFall for faresonekartlegging er begrensningen til ett 2D 

profil i hver beregning, som hindrer å se hvordan blokkene påvirkes og brer seg ut i 

terrenget. Modellen vil ikke vise hvilke sprangbaner som er mer sannsynlige. 

Resultatene i denne studien viser også at svært ulike utløp oppnås ved å variere 

innstillingene og parameterne i programmet, hvilket gjør RocFall til en lite robust 

modell. Det er svært mange innstillinger og parametere, hvilket er en kompliserende 

faktor som krever utstrakt kunnskap og erfaring med bruk av modellen. 

Inngangsparametere til en RocFall beregning bør kalibreres etter observasjoner av 

tidligere steinsprang, urens beliggenhet og registrere utløp til skredblokker som har 

passert urfoten. Simuleringene med Rockfall gir korte utløp i Hunderi og Lunde 

sammenlignet med de øvrige modellene og faresonene i området. Erfaringsmessig må 

det ofte mye "tuning" av modellen for å gi en realistisk fordeling av stopp-punkter for 

de 1000 blokkene som simuleres i modellen, som kan brukes for å skjelne mellom ulik 

årlig sannsynlighet og trekke de ulike faresonene.  

Det må kommenteres at det er umulig å si hva som er "riktig" modelleringsresultat og vi 

har ikke "fasit-faresoner" å sammenligne noen av resultatene med. Det må generelt 

utvises forsiktighet med å sammenligne modelleringsresultatene i ettertid med 

faresonene, og bruk av faresonene for å si hva som er "gode" og "dårlige" 

modelleringsresultater, da faresonene i sin tid er utarbeidet også på bakgrunn av 

modelleringsresultater.  

6 Konklusjon 

De oppsatte mål og hypoteser for dette arbeidet gitt innledningsvis er besvart på 

bakgrunn av funnene i denne studien. Studien inneholder et lite datagrunnlag for å kunne 

trekke endelige konklusjoner, men foreløpige konklusjoner og anbefalinger er gitt på 

bakgrunn av resultatene.  

En sammenligning av de mest vanlige kommersielt tilgjengelige modellverktøyene er 

utført, og resultatene fremhever ulike fordeler og ulemper ved modellene. Se en 

sammenstilling i Tabell 9 under.  
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En sammenligning og undersøkelse av ulik metodikk som brukes i bransjen i dag er 

utført, og resultatene indikerer følgende: 
 

Scenariobasert modellering: Resultatene viser ingen systematikk i at større blokkvolum 

gir økt utløp, men indikerer heller det motsatte i flere tilfeller for RAMMS og RocFall. 

Funnene i denne studien støtter ikke at det bør utføres scenariobasert modellering med 

ulike blokkvolum. For dette gir modellene for ustabile og lite forutsigbare resultater for 

ulike blokkvolum. Det er mange faktorer som kan bidra til uvanlig lange utløp som 

forbindes med lavere årlig sannsynlighet, som blokkform, treffpunkter langs 

skredbanen, hardt frossent underlag, hvor høyt i fjellsiden blokken løsner, etc. Det 

anbefales heller å bruke de ulike verdiene for antall blokkpasseringer / (total) reach 

probability for å skjelne mellom ulik utløpssannsynlighet i et område, når modellresultat 

skal brukes som hjelpemiddel til dette formålet.  
 

Automatisert modellering: Resultatene i denne studien indikerer at Rockyfor3D med 

automatisk input gir representativt og nært tilsvarende resultat som Rockyfor3D med 

manuell input, og ser ut til å kunne representere terrenget på en like god måte som ved 

observasjoner i de fleste tilfeller. Man må imidlertid være oppmerksom på at resultatet 

ikke er tilpasset, og resultatet vurderes deretter. Man må også være oppmerksom på 

urealistiske/feil løsneområder. Dersom kun enkelte av de potensielle løsneområdene 

vurderes som reelle, bør det kjøres en tilpasset simulering hvor løsneområdene defineres 

manuelt, for å unngå at løsneområder man ikke vil ha med inkluderes i resultatet. For 

faresonekartlegging, når modellering utføres som en strømningsmodell for å identifisere 

mer sannsynlige sprangbaner, er automatisert modellering verdifullt, med tanke på 

tilsvarende resultater og vesentlig redusert tidsbruk. 
 

Tilpasset modellering (etter observasjoner og tidligere hendelser): Resultatene indikerer 

enkelte parameterverdier som kan gi uønskede effekter på modellerings-resultatene, og 

som bør unngås å bruke selv om de stemmer godt med observasjoner (eksempelvis rund 

blokk i RAMMS). Resultatene indikerer at det gir liten tilleggsverdi for 

modelleringsresultatet å variere blokkform og -størrelse etter observasjoner, da dette rett 

og slett gir ingen entydig effekt (ved at eksempelvis avrundet blokk triller lenger eller 

større volum når lengst). Slike vurderinger bør legges til i etterkant, når faresonene skal 

settes. Isteden ville vi på bakgrunn av disse resultatene anbefale å bruke 1 m3 

blokkvolum og ellipsoideform for alle tre vurderte modeller, da dette gir mest stabilt og 

sammenlignbart resultat. Resultatene viser at terrengparametere har stor betydning for 

resultatet, hvor bakketypen og tilhørende terrenghardhet har mest å si for RAMMS, og 

terrengruheten har størst betydning for Rockyfor3D. For å oppnå mest mulig realistiske 

resultater bør derfor modellen avspeile faktiske forhold. Når det gjelder bruk av 

automatisk simulering i Rockyfor3D i denne sammenheng, indikerer resultatene at 

automatisk simulering representerer terrenget og ruheten på en tilfredsstillende måte. 

Resultatet av simuleringen må uansett vurderes opp mot observasjoner, hvor en bør være 

særlig oppmerksom på hvorvidt ruheten er tilfredsstillende representert i modellen, sett 

i forhold til blokkstørrelsen. Dersom det er spesielle forhold i fjellsiden som ønskes 
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reflektert i modellresultatene, bør en manuell simulering gjøres hvor disse forholdene er 

inkludert.  

Hva gjelder vurdering av tidsbruk og lisenskostnader opp mot økt verdi for resultatet, 

ser vi at både RAMMS og Rockyfor3D kan gi plausible resultat dersom modellene 

brukes på riktig måte, og har et stort antall resultatfiler som muliggjør analyser. For 

lisenskostnader og beregningstid har Rockyfor3D en betydelig fordel over RAMMS. 

Tidsbruk for klargjøring av data og visualisering av resultater er tilsvarende for de to 

modellene, men Rockyfor3D har fordelen av å muliggjøre automatisert input, som 

vesentlig vil reduserer tidsbruken. RocFall krever en del tid i form av uttak av profiler, 

og tuning av parametere. Å legge resultatene inn i GIS-løsningen er mer tidkrevende enn 

for de andre modellene. Prismessig ligger lisens mer i mellomsjiktet og er dyrere enn 

Rockyfor3D, men betydelig rimeligere enn RAMMS Rockfall.  

Hvordan man kan ta inn utløsningssannsynlighet i modelleringen og kobling mellom 

modellresultater og faresoner er diskutert i kap. 5. Modellene gir ikke hjelp til å nyansere 

mellom områder med lav og høy utfallsaktivitet, hvilket utfordrer konsulenter på 

plassering av faresonene. Dersom modelleringens yttergrense representerer 

faresonegrense, kan potensiell utfallshyppighet ha blitt sett bort ifra, og faresonene blir 

for konservative. Modelleringsresultatene må derfor vurderes opp mot 

utløsningssanssynlighet for de ulike løsneområdene, samt andre relevante faktorer som 

påvirker sannsynligheten. 

Det anbefales å vurdere modelleringsresultatet som viser sannsynlighet basert på totalt 

antall simuleringer eller antall blokkpasseringer, da dette resultatet vil reflektere 

størrelsen på løsneområdet som kan gi steinsprang. En høy fjellside vil dermed gi større 

sannsynlighet nedstrøms, enn en lavere fjellside med færre potensielle løsneområder. 

Såfremt utløsningssannsynligheten er den samme overalt, vil dette gi et riktig bilde for 

den relative sannsynligheten innenfor beregningsområdet. Den absolutte rekkevidden, i 

motsetning til den relative rekkevidden som gir formen på faresonen, må i tillegg "tunes" 

med de empiriske vinklene, beliggenhet av ur, blokker utenfor urfot, opplysninger om 

tidligere hendelser samt skredfaglig kunnskap og skjønn. Dette kan hjelpe konsulenten 

til å velge et intervall for resultatverdiene (visualisert i figurer som en farge) som virker 

troverdig for å representere ulik årlig sannsynlighet for ulike områder.  

Det er forskjeller mellom RocFall og Rockyfor3D som gjør at de har forskjellige 

bruksområder. RocFall er en 2D-modell hvor sprangbaner ned et profil kan studeres mer 

i detalj. Rockyfor3D er derimot nyttig for å studere utbredelse av steinsprang over et 

større område, for å identifisere mer sannsynlige sprangbaner. Den store ulempen med 

RocFall for faresonekartlegging er begrensningen til ett 2D profil i hver beregning, som 

hindrer å se hvordan blokkene påvirkes av terrenget. Resultatene i denne studien viser 

også at svært ulike utløp oppnås ved å variere innstillingene og parameterne i 

programmet. De mange innstillingene og parametere man må ta stilling til ved bruk av 

modellen krever utstrakt kunnskap og erfaring.  
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Som et hjelpemiddel for å nærmere vurdere realistisk rekkevidde i 3D-

modelleringsresultatene vha. enkeltprofiler, vil vi heller anbefale å bruke empiriske 

sammenhenger (energilinjer), istedenfor RocFall, da disse gir et mer forutsigbart 

resultat. Det anbefales ikke å utføre modellering for faresonekartlegging for større 

fjellsider/områder utelukkende basert på profilberegninger, da man mister verdifull 

informasjon fra modelleringen om hvordan terrenget styrer utløpet. For nærmere 

vurderinger av enkelte løseområder, eller små skrenter med begrenset utbredelse i 

terrenget, kan RocFall være nyttig, men empiriske sammenhenger langs profilet kan 

vurderes som et fullgodt alternativ til RocFall for vurdering av rekkevidde. Dersom man 

trenger hastigheter og energier for dimensjonering av sikringstiltak, bør RocFall 

benyttes. 

 

Modellresultater bør alltid brukes i tillegg til, og ikke istedenfor, feltobservasjoner, 

historiske opplysninger og skredfaglig kunnskap og skjønn.   
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Tabell 9. Fordeler og ulemper ved de ulike modellene sammenlignet i denne studien. 

 Rockyfor 3D RAMMS Rocfall Rocfall Empiriske 
modeller  

Pris  Billig  Dyr  Relativt Billig  Gratis  

Lisens-setup  Flytende  Fast  Flytende  Ingen  

Tidsbruk Kort 
beregningstid 
for mange 
simuleringer 

Lenger 
beregningstid for 
færre simuleringer 

Kort beregningstid Kort beregningstid 

Robusthet / 
Sensitivitet 

Relativt robuste 
resultat med 
ulike 
inputparametere 

Stor spredning i 
resultat med ulike 
inputparametere 

Stor spredning i 
resultat med ulike 
inputparametere 

Stabile resultat 
iht. empiriske 
studier 

Fordeler for 
faresonering 
 

Relativ 
sannsynlighet 
for utbredelse 
som viser 
hvordan 
steinsprang 
påvirkes av 
terrenget. Maks 
utløp som kan 
reduseres og 
brukes for å 
skjelne mellom 
ulik årlig 
sannsynlighet. 
Mulighet for 
automatisert 
input som korter 
ned tidsbruken. 

Relativ 
sannsynlighet for 
utbredelse som 
viser hvordan 
steinsprang 
påvirkes av 
terrenget. Maks 
utløp som kan 
reduseres og 
brukes for å skjelne 
mellom ulik årlig 
sannsynlighet. 
 

For å studere 
enkelte 
sprangbaner mer i 
detalj. Nyttig for 
faresonekartlegging 
dersom et enkelt 
reelt løsneområde 
er observert eller et 
fåtall mindre 
skrenter med 
begrenset 
utbredelse er 
relevante å 
modellere for 
faresoneringen. 

Raskt og enkelt i 
bruk. Gir innsikt i 
potensielt maks 
utløp basert på 
empiriske studier 
av andre fjellsider. 
Enkelt å 
sammenligne 
mellom 
forskjellige 
områder. 

Ulemper for 
faresonering 

Urealistiske 
sprangbaner 
som må filtreres 
bort. Urealistisk 
langt utløp i 
enkelte tilfeller, 
som for små 
lokale skrenter, 
dersom alle 
simuleringer 
inkluderes i 
resultatet. 

Dersom det velges 
å simulere fra en 
linje for å korte ned 
beregningstiden, vil 
modellen ikke vise 
relativ 
utløpssannsynlighet 
fra alle potensielle 
løsneområder, og 
kan gi feil inntrykk 
for faresonering. 

Inkluderer kun et 
profil, som kan 
innebære mye 
arbeid for 
modellering av et 
større område. 
Mister verdifull 
informasjon som 
spredning i 
terrenget og mer 
sannsynlige baner. 
Tvinger blokker til å 
følge valgt profil. 

Kan føre til for 
konservative 
vurderinger om 
tommelfingerregel 
følges slavisk. 



p:\2020\02\20200299\delivery-result\reports\20200299_r_01-endelig_hhh_01.docx 

Dokumentnr.: 20200299-01-R 
Dato: 2020-12-05 
Rev.nr.: 0 
Side: 62  

7 Videre arbeid 

Denne studien har ikke undersøkt alle mulige parameterinnstillinger for de ulike 

modellene, og har konsentrert seg om tre studieområder. Potensialet for å utvide studiet 

med flere simuleringer med ulike innstillinger for å undersøke sammenhenger og 

sensitivitet videre, samt for flere studieområder, er stort. Å utvide vurderingsgrunnlaget 

kan hjelpe med å trekke klare konklusjoner. Ut fra denne studien ser vi trender og 

tendenser, men datagrunnlaget er litt for lite til å trekke bastante konklusjoner.  

Rapid automatic simulation kunne testes for flere områder for å vurdere resultatene fra 

denne tidsbesparende metoden mot manuell input i samme modell. Ved å teste dette i 

mange flere områder, kunne man komme fram til anbefalinger for når denne metoden er 

gyldig, og eventuelt i hvilke tilfeller den ikke er det.  

Betydning av ruhet for Rockyfor3D ville også være interessant å studere mer i detalj, 

med flere ulike innstillinger for terrengruhet som har som mål å finne ut hvordan denne 

parameteren påvirker resultatet og om denne bør endres i visse tilfeller.  

For faresonering ville det også være interessant å teste ut bruk av ulikt antall celler i 

utløsningsområdet og antall simuleringer for å reflektere forskjellen i vurdert 

utløsningssannsynlighet. Dersom et område vurderes å ha ti ganger større 

utløsningssannsynlighet enn et annet, kunne det simuleres ti ganger flere blokker fra 

dette området. Hvor mye tid noe slikt ville ta for et større kartleggingsområde, og hvilken 

tilleggsverdi det gir, kunne studeres.  

Effekt av skog er ikke inkludert i denne studien. Både Rockyfor3D og RAMMS Rockfall 

gir mulighet til å inkludere bremsende effekt fra skog i modellen. Hvor stor påvirkning 

denne bremsende effekten har på blokker av varierende volum, kunne undersøkes i en 

utvidende studie.  

I videre arbeid ville det også være nyttig å sammenligne modellene med hensyn på 

egnethet for dimensjonering av sikringstiltak mot steinsprang.  
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A1 Modeller for beregning av skredutbredelse og rekke-
vidde av steinsprang 

Beskrivelse av de ulike beregningsverktøyene for utløp av steinsprang er gitt i dette 
vedlegget.  

A1.1 RockyFor3D 
Rockyfor3D av ecorisQ simulerer enkeltblokkers bevegelse i tre dimensjoner ved å 
kombinere fysiske, deterministiske algoritmer med stokastiske tilnærminger. Modellen 
gir 3D-utbredelse av blokker, og er nyttig for å studere skredbaner med ulike 
sannsynligheter. Resultatene brukes gjerne som en støtte for våre vurderinger av utløp, 
rekkevidde og relativ sannsynlighet for skred på de ulike stedene i kartleggingsområdet. 

Modellen inkluderer blokkform og -volum, og utløpsberegningene kan ta høyde for 
interaksjon med sikringstiltak og vegetasjon. Modellen er utviklet av Luuk Dorren og 
Frédéric Berger, men den er stadig i utvikling og algoritmene oppdateres regelmessig. 
Modellen og informasjon om modellutvikling er tilgjengelig for medlemmer av organi-
sasjonen ecorisQ (se www.ecorisq.org for oversikt over publiserte artikler og presenta-
sjoner på internasjonale konferanser). 

Parametere som må inkluderes i modellen er kort beskrevet under: 
Terrengmodell 
o Terrengmodellen (raster) som ønskes brukt

Beregningsområde
o Et polygon som definerer hvilket område beregningene skal kjøres for

Bakketype
o Det er åtte forskjellige forhåndsdefinerte bakketyper som kan velges, for å

beskrive de ulike underlag i skredbanen. Bakketypen gir elastisiteten til
underlaget og er direkte knyttet til verdier for normalrestitusjon av
modellen.

Kildeområde 
o Ett eller flere polygon som angir potensielle kildeområder for steinsprang.

Form og mål (lengde x bredde x høyde) på blokker må defineres for hvert
kildeområde.

Overflateruhet 
o Terrengets overflateruhet. Denne ruheten skal representere høyden på

skredblokker eller andre objekter som ligger i terrenget og utgjør
hindringer i skredbanen. Ruheten angis som høyden (i meter) på
hindringene over terrengoverflaten, representativ for 70%, 20% og 10% av
det definerte bakketype-polygonet, sett i blokkas fallretning. Dette måles
objektivt, da programmet tar hensyn til blokkas størrelse i forhold til
hindringene i terrenget. Overflateruheten brukes i modellen til å beregne

http://www.ecorisq.org/
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tangentiell restitusjonskoeffisient, og denne parameteren bestemmer derfor 
energitap under støt med overflaten. Modellen er sensitiv til denne 
parameteren, og den må derfor undersøkes og bestemmes i felt. 

Antall simuleringer per celle 
o Antall blokker som simuleres fra hver celle i kildeområdet

Variasjon av blokkvolum (%)
o Gir mulighet til å legge inn variasjon av forhåndsdefinert blokkvolum

Ekstra startfallhøyde (m)
o Blokker kan gis ekstra oppstartsenergi ved å gi dem ekstra fallhøyde i

starten
En liste over alle resultatfiler fra Rockyfor3D er gitt under: 

- E_mean.asc: mean kinetic energy (Etrans + Erot) per raster cell [kJ]
- E_95.asc: 95% CL of the kinetic energy values per raster cell [kJ]
- Ph_mean.asc: mean normal passage height per raster cell [m]
- Ph_95.asc: 95% CL of the normal passage heights per raster cell [m]
- Nr_passages.asc: number of blocks passed through each raster cell [-]
- Nr_sourcecells.asc: number of source cells the simulated blocks originated from

per raster cell [-]
- Reach_probability.asc:

(Nr_passages*100)/(Nr_sourcecells*Nr_simulations_per_source_cell) [%]
- Nr_deposited.asc: number of blocks stopped in each raster cell [-]
- Rvol_deposit.asc: maximum block volume stopped in each raster cell [m3]
- Traj_time.asc: minimum time needed to reach a raster cell from the defined

source areas [s]
- V_max.asc: absolute maximum simulated velocity per raster cell (m/s)
- EL_angles.asc: minimum recalculated Energy Line angle in each raster cell [°]

A1.2 RAMMS Rockfall 
RAMMS::Rockfall er et program for simulering av steinsprang. Modellen ble 
tilgjengelig i april 2015, og er utviklet av SLF (Swiss Federal Research Institute WSL) 
og WSL (Institute for Snow and Avalanche Research SLF) i samarbeid med ETH 
(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich). Programmet bruker en hard-contact, 
rigid-body tilnærming, og baserer seg på blokk/bakke interaksjon med 
friksjonsparametere som påvirker blokkens overflate. Her vil hard-contact, rigid-body 
fremstillingen påføre bremsende krefter på blokkens kanter og hjørner. Blokkens form 
vil derfor bli tatt hensyn til i blokk/bakke interaksjonen. 

Et komplekst terreng modelleres ved å bruke en digital terrengmodell med høy 
oppløsning. Minste anbefalte oppløsning er satt til 5 m. På grunn av modellens 
deterministiske natur har modellen en økt prosesseringstid ift. Rockyfor3D som gjør at 
oppløsningen på terrengmodellen må økes og/eller størrelsen på utløsningsområdet 

http://www.ethz.ch/
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reduseres slik at færre blokker simuleres. Løsneområdet defineres enten som punkt, linje 
eller polygon. For områdene i dette prosjektet er løsneområdene definert som linjer langs 
toppen av brattskrentene. 
 
Variasjon i sprangbanene oppnås ved variasjon i startbetingelsene, dvs. blokkform og 
blokkorientering ved utløsning. Detaljerte beskrivelser av modellens oppbygning finnes 
i brukermanualen (RAMMS, 2016). Ruhet og hardhet på terrenget inkluderes i modellen 
ved å kartlegge de forskjellige terrengtypene ut fra feltobservasjoner, hellingskart eller 
flybilder.  
 
Terrengkategoriene er: 

 Extra soft 
 Soft 
 Medium soft 
 Medium 
 Medium hard 
 Hard 
 Extra hard 
 Snow  

Blokkene i modellen kan defineres realistisk ved bruk av verktøyet "real rock 
geometries" som er blokkformer samlet inn ved å laserskanne blokker i felt. Disse 
blokkformene eksisterer i modellen, og volumet kan endres av brukeren. Blokkene i 
programmet blir ikke fragmentert, men vil bestå som hele blokker gjennom hele 
simuleringen. Modellen inkluderer også gyroskopiske krefter som er introdusert av 
rotasjon av blokkene.  
 
Vegetasjon kan også inkluderes i modellen. Modellen legger til en homogen bremsende 
effekt på blokkene i området der det er lagt på skog. Effekten av skogen er også sterkt 
påvirket av størrelsen på blokkene. De forskjellige verdiene for vegetasjon er: 

 Åpen skog – 20 m2/ha 
 Medium skog – 35 m2/ha 
 Tett skog – 50 m2/ha  
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A1.3 RocFall av RocScience 
RocFall av RocScience er et statistisk analyseprogram av steinsprang i to dimensjoner, 
som brukes for å studere skredbaner mer i detalj langs et bestemt profil. RocFall er særlig 
nyttig som støtte til dimensjonering av steinsprangbarrierer, ved å studere fordelinger av 
blokkhastigheter, kinetisk energi og spranghøyder.  

I RocFall legges det inn et terrengprofil og det defineres ulike underlag/materialtyper i 
skredbanen, som "fast fjell", "ur" og "jord". Hver materialtype gis verdier for normal- 
og tangentiell restitusjonskoeffisient (Rn og Rt). Rn og Rt er viktige parametere å ta 
stilling til, da de påvirker hastigheter og spranghøyder i stor grad. Det tas utgangspunkt 
i standardverdier fra programmet, og disse kan så eventuelt justeres etter registrerte 
utløpsrekkevidder for området. 

I RocFall beregninger sendes typisk ut 1000 blokker fra fjellsiden og enkeltsprangene 
kan så studeres og statistiske parametere for steinsprangene kan hentes ut. Programmet 
gir distribusjoner for blant annet hastighet, energi og spranghøyde for hvert punkt i 
profilet. Programmet har tradisjonelt vært basert på "lumped mass"-modellen, hvilket 
betyr at all masse er samlet i ett punkt og at steinsprangblokkene dermed verken har 
form eller størrelse, kun masse. Oppnådd rekkevidde og hastighet er derfor i denne 
modellen uavhengig av blokkform og blokkvolum. Det ble sluppet en ny versjon av 
programmet i 2014, RocFall 5.0, som inkluderer "rigid body"-analysemodell. Denne 
modellen skiller seg fra "lumped mass" ved at modellen tar hensyn til blokkform og 
blokkvolum, og tillater brukeren å velge mellom en rekke forskjellige blokkformer.  

Inngangsparametere til en RocFall beregning bør kalibreres etter observasjoner av 
tidligere steinsprang. Derfor er det viktig å registrere uras beliggenhet og registrere utløp 
til skredblokker som har passert urfoten.  

Med standarsparametere for friksjonsvinkelen vil alle blokkene stoppe i omtrentlig 
samme området, der hvor terrenghelningen blir mindre enn friksjonsvinkelen. For å 
unngå dette kan man øke friksjonsvinkelens standardavvik. Man kan også 
eksperimentere med å gi friksjonsvinkelen andre fordelinger enn normalfordeling, 
eksempelvis kan en eksponentialfordeling beskrive hvordan rekkevidden av steinsprang 
avtar ut fra fjellsiden. På denne måten kan man oppnå mer realistiske fordelinger av 
rekkevidde, likt det man forventer eller observerer i naturen. Dette krever god kjennskap 
til modellen og til virkeligheten. Friksjonsvinkelen er også grunnen til at blokker sjeldent 
ruller ut på flatene i RocFall. Dersom man vil oppnå rekkevidder ut på flate områder må 
friksjonsvinkelen settes lik eller nært 0° (Innstilling 'Set to zero (rolling)' kan velges i 
Prosjekt instillinger). 

Modellen er sensitiv til små forhøyninger i terrenget som medfører en «oppoverbakke» 
for linjesegmentet. Man må være oppmerksom på at små endringer i helning på enkelte 
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linjesegment kan ha stor betydning for rekkevidden. Dette blir særlig aktuelt når profiler 
i RocFall lages fra detaljerte terrengmodeller med 1 eller 2 m oppløsning. Man bør derfor 
vurdere å glatte ut småskala unduleringer i profilet dersom man mener det ikke er 
representativt for området man modellerer for, og gir urealistisk korte utløp. Dette 
representerer kun et mulig problem i den slakeste delen av profilet, i området hvor 
blokkene kan stoppe. 

A1.4 Empiriske modeller 
Empiriske modeller er generelt basert på forhold mellom topografiske faktorer og 
rekkevidden av observerte steinsprang, og kan også kalles statistiske modeller. Disse 
kan brukes som grove anslag for maksimal rekkevidde for steinsprang.  

To mye brukte sammenhenger er vinklene Fahrböschung (F)og Minimum shadow angle 
(M), som er vinkelen fra hhv. toppen av løsneområdet og uren (talus apex) ned til ytre 
steinsprangblokk (Figur 1). Det er viktig at vinkelen måles i falllinjen til blokken. 
Vinkelen vil avhenge av underlag, hvor jevne/glatte underlag vil gi flatere vinkel.  

Figur 1. Fahrböschung (F) og Minimum shadow angle (M). Figur hentet fra Dorren (2003) 

Fahrböschung (F) er foreslått av Heim (1932). Noen vanlige estimater for F, og 
resultater fra ulike studier:  
F = 28-40°, hvor 95% stopper innen 32° (Evans og Hunger, 1993) 
F = 28,5° (Toppe, 1987)  
F = 32° (Onofri og Candian, 1979)  
F ≥ 31° for fjellsider 100 - 350 m høye (Domaas, 1994)  
F ≥ 35° for fjellsider 350 - 650 m høye (Domaas, 1994)  
F ~ 30° (tommelfingerregel, NGI)  

http://wiki01.oslo.ngi.no/mediawiki/index.php/File:Rekkevidde_vinkler_illustrasjon.png
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Minimum Shadow angle (M): Ved en sammenligning av flere studier ligger M vanligvis 
innenfor:  
M = 22-30° (Rapp 1960, Govi 1977, Lied 1977, Hungr og Evans 1988 og 1993) 
M = 28-30° (Lied 1977)  
M = 27,5° (Evans og Hungr 1993)  
M = 26,5° (Hestnes 1978)  
M ~ 25° (tommelfingerregel, NGI)  

Runout ratio model er en sammenheng mellom maksimal rekkevidde for steinsprang og 
høyde på fjellsiden som ble funnet etter en studie av fjellsider og urer i Norge der mer 
enn 120 enkeltsprang ble studert, med hensikt å komme fram til geometriske metoder 
for beregning av rekkevidde for steinsprang. Resultatet er publisert i artikkelen Keylock 
og Domaas (1999), hvor de fant en sammenheng mellom rekkevidden S1 relatert til 
høyden av fjellsiden Htot: S1 = 1/3Htot + 25 m, der terrenget utenfor urfot (γ) er slakere 
enn 12° og høyden på fjellsiden Htot er > 100 m, se Figur 2. 

Figur 2. Definisjon av topografiske parametere som beskriver terrengprofilet, fra Domaas 1994 

http://wiki01.oslo.ngi.no/mediawiki/index.php/File:Domaas_1994.png
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B1 Sensitivitetsanalyse 

 
B1.1.1 RAMMS Rockfall 

I figurene under ses resultat av sensitivitetsanalyse for blokkvolum, blokkform, 
oppløsning av terrengmodell og terrengparametere for RAMMS Rockfall. 
 

 
Figur 1-1. Sammenligning RAMMS med forskjellige blokkvolum (1, 5 og 10 m3).  
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Figur 1-2. Sammenligning RAMMS med forskjellig blokkform. (S = kule, E = ellipsoide og R 
=rektangukær). 

Figur 1-3. Sammenligning RAMMS med 2m og 5m oppløsning av terrengmodellen. 
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Figur 1-4. Sammenligning RAMMS med ulike terrengparametere (MT = manuelt kartlagt etter 
observasjoner, S = Soft terreng, H = Hard terreng, MH = Medium hard terreng).  

 
B1.1.2 Rockyfor3D 

I figurene under ses resultat av sensitivitetsanalyse for blokkvolum, blokkform, 
oppløsning av terrengmodell og terrengparametere for Rockyfor3D. 
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Figur 1-5. Sammenligning Rockyfor3D med forskjellige blokkvolum (1, 5 og 10 m3). 

Figur 1-6. Sammenligning Rockyfor3D med forskjellig blokkform. (S = kule, E = ellipsoide og R = 
rektangulær). 
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Figur 1-7. Sammenligning Rockyfor3D med 2m og 5m oppløsning av terrengmodellen. 
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Figur 1-8. Sammenligning Rockyfor3D med ulike terrengparametere (bakketype og ruhet) (MT 
= manuelt kartlagt etter observasjoner, RA = Automatisk simulering, S = Soft terreng, H = Hard 
terreng som her tilsvarer ur). 

B1.1.3 Rocfall 

I figurene under ses resultat av sensitivitetsanalyse for blokkvolum, blokkform og 
terrengparametere for Rocfall. 
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Figur 1-9. Sammenligning Rocfall med forskjellige blokkvolum (1, 5 og 10 m3). Det er også 
undersøkt to ulike skaleringer for Rn for 5 m3 blokk (skalering etter hastighet og etter volum).  

 

 
Figur 1-10. Sammenligning Rocfall med forskjellig blokkform. (E = ellipsoide, S = kule  og R = 
rektangulær). 
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Figur 1-11. Sammenligning av Rocfall med ulike innstillinger (MT = manuelt kartlagt etter 
observasjoner, H = Hard terreng som her tilsvarer ur, RB = Rigid body analysemetode, LM = 
Lumped mass analysemetode, og ulike skaleringer av Rn). 

B2 Eksempler på ulike resultatvisninger 

Eksempler på visning av samme resultat som i rapporten (Simulering nr. 1), men av 
andre resultatparameterne er gitt under.  

For RAMMS Rockfall vil Number of rocks som viser antall blokkpasseringer i hver celle 
(Figur 2-1), vise tilsvarende resultat som Total reach probability, som angir 
sannsynligheten for at en blokk havner i en gitt celle, beregnet ut fra det totale antall 
simuleringer. Source reach probability som angir sannsynligheten for at en blokk havner 
i en gitt celle, men beregnet ut fra antall løsneområder som mater en gitt celle er vist ved 
eksempler i Figur 2-2 og 2-3. Source reach probability vil ha maksverdi i toppen av 
løsneområdene og avta nedover fjellsiden. 
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Figur 2-1. RAMMS (simulering nr. 1) med antall blokker (Number of rocks) visualisert i ulike 
farger for Lunde, Lærdal. 

Figur 2-2. RAMMS (simulering nr. 1) med Source reach probability visualisert i ulike farger for 
Lunde, Lærdal. 
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Figur 2-3. RAMMS (simulering nr. 1) med Source reach probability visualisert i ulike farger for 
Hunderi, Lærdal. 

 
For Rockyfor3D kalles tilsvarende resultatparameter Reach probability, og er vist under. 
Reach_probability viser sannsynlighet for at en av de simulerte blokkene havner i en gitt 
celle, beregnet utfra antall løsneområder som mater cellen. Tilsvarer Source reach 
probability i RAMMS Rockfall. Beregnes ved følgende formel og oppgis i prosent:  

(Nr_passages*100)/(Nr_sourcecells*Nr_simulations_per_source_cell) [%]  
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Figur 2-4. Rockyfor3D (simulering nr. 1) med Reach probability visualisert i ulike farger for 
Hunderi, Lærdal. 

Figur 2-5. Rockyfor3D (simulering nr. 1) med Reach probability visualisert i ulike farger fro 
Lunde, Lærdal. 
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Figur 2-6. Rockyfor 3D (kjøring nr. 1) med Reach probability visualisert i ulike farger for 
Storstein, Narvik. 

 
Resultatvisningene inkluderer alle verdier, uten filtrering av de med lavest 
sannsynlighet. Dorren (2016) oppgir at for Reach_probability, ved bruk av 100 
simuleringer per celle i utløsningsområdet (som gjort her), kan verdier lavere enn 1 – 
1,5 % anses som statistiske uteliggere, ettersom uteliggere er iboende ved en stokastisk 
modell. I resultatvisningene ovenfor representerer lilla farge verdier lavere enn 1% og 
grønn farge verdier lavere enn 1,5%. Om disse verdiene representerer urealistiske utløp 
og derfor bør filtreres bort må vurderes i hvert enkelt tilfelle. For de høye fjellsidene i 
Lærdal bør de inkluderes i visningen for nærmere vurdering, om vi sammenligner med 
tidligere hendelser og faresoner (Figur 2-7).  
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Figur 2-7. Rockyfor3D (kjøring nr. 1) med Reach probability (% av alle utløste blokker) visualisert 
sammen med tidligere hendelser. Stjerne markerer steinsprang, og polygon et steinskred.   

Nr_passages i Rockyfor3D viser antall blokker som passerer gjennom hver raster celle 
og tilsvarer Number of rocks i RAMMS Rockfall. Nr_passages er vist i figurene under. 
Tilsvarende som for RAMMS vil Nr_passages og Propag_probability gi samme visning 
da antall simuleringer er konstant, men de laveste verdiene (sannsynlighetene), som 
viser modellens maksimale beregnede rekkevidde, kommer ikke med i 
Propag_probability, men vil inkluderes i Nr_passages – antall blokkpassering.  
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Figur 2-8. Rockyfor3D (kjøring nr. 1) med antall blokkpasseringer visualisert i ulike farger i 
Hunderi, Lærdal. 

 
Figur 2-9. Rockyfor3D (kjøring nr. 1) med antall blokkpasseringer visualisert i ulike farger i 
Lunde, Lærdal. 
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Figur 2-10. Rockyfor3D (kjøring nr. 1) med antall blokkpasseringer visualisert i ulike farger i 
Storstein, Narvik. 

 
B3 Tilleggsresultater for Rockyfor3D  

B3.1 Ulik oppløsning på terrengmodell 
Resultat i Rockyfor3D fra simuleringer med ulike oppløsning, 2 m og 5 m, av 
terrengmodell er vist ved eksempel fra Hunderi og Lunde, Lærdal i figurene under.   
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Figur 3-1. Rockyfor3D (kjøring nr. 1) med antall blokkpasseringer visualisert i ulike farger i 
Hunderi, Lærdal for 2 m terrengmodell. 

Figur 3-2. Rockyfor3D (kjøring nr. 1) med antall blokkpasseringer visualisert i ulike farger i 
Hunderi, Lærdal for 5 m terrengmodell. 
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Figur 3-3. Rockyfor3D antall blokkpasseringer i Lunde, Lærdal for 2 m terrengmodell. 

 
Figur 3-4. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer i Lunde, Lærdal for 5 m terrengmodell. 
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B3.2 Ulik blokvolum 
Simuleringsresultat med ulike blokkvolum i Rockyfor3D, med 50% og uten variasjon i 
blokkvolum, er vist ved i figurene under. Vi ser samme trendene for med og uten 
variasjon; det er liten forskjell mellom resultatene for ulike blokkvolum. For Hunderi og 
Lunde har blokkvolum 5 og 10 m3 har noe lenger maksimalt utløp enn 1 m3, men de to 
største volumene har tilsvarende resultat, for både 50 % og 0 % variasjon. For Storstein 
har de ulike blokkvolumene 1, 5 og 10 m3 tilsvarende resultat, for både 50 % og 0 % 
variasjon. 0 % variasjon i blokkvolum gir flere blokker med lenger utløp enn 50 % 
variasjon. 
 
B3.2.1 Hunderi, Lærdal 

50 % Variasjon 
 

 
Figur 3-5. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 1 m3 blokkvolum med 50% variasjon. 

 

 
Figur 3-6. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 5 m3 blokkvolum med 50% variasjon. 
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Figur 3-7. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 10 m3 blokkvolum med 50% variasjon. 

Ingen variasjon 

Figur 3-8. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 1 m3 blokkvolum med 0% variasjon. 
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Figur 3-9. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 5 m3 blokkvolum med 0% variasjon. 

 

 
Figur 3-10. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 10 m3 blokkvolum med 0% variasjon. 
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B3.2.2 Lunde, Lærdal 

50 % Variasjon 

Figur 3-11. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 1 m3 blokkvolum med 50% variasjon. 
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Figur 3-12. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 5 m3 blokkvolum med 50% variasjon. 

 
Figur 3-13. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 10 m3 blokkvolum med 50% variasjon. 
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Ingen variasjon 
 

 
Figur 3-14. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 1 m3 blokkvolum med 0% variasjon. 
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Figur 3-15. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 5 m3 blokkvolum med 0% variasjon. 

Figur 3-16. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 10 m3 blokkvolum med 0% variasjon. 
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B3.2.3 Storstein, Narvik 

50 % variasjon 

Figur 3-17. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 1 m3 blokkvolum med 50% variasjon. 
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Figur 3-18. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 5 m3 blokkvolum med 50% variasjon. 

Figur 3-19. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 10 m3 blokkvolum med 50% variasjon. 
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Ingen variasjon 

Figur 3-20. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 1 m3 blokkvolum med 0% variasjon. 
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Figur 3-21. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 5 m3 blokkvolum med 0% variasjon. 

Figur 3-22. Rockyfor3D med antall blokkpasseringer for 10 m3 blokkvolum med 0% variasjon. 
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B4 PC spesifikasjoner for beregningstid 

Spesifikasjoner for maskinen hvor beregninger med RAMMS Rockfall er utført er gitt 
under: 

Spesifikasjoner for maskinen hvor beregninger med Rockyfor3D og Rocfall er utført er 
gitt under: 
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