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Bakgrunn

NIFS delprosjekt 7 (2015):

● Best mulig kvalitet i fastsetting av faresoner og dimensjonering av skredsikring 

● Finnes i dag flere modeller (Empiriske, dynamiske). 

● En del fysiske begrensinger i modellene  

● Finnes lite statistiske sammenligninger av både dynamiske og empiriske modeller i 
norske skredløp 

Mål
● Hvilke modeller er best egnet for norske skredløp?

● Kan vi bli bedre på å fastsette faresoner i områder med ukjent skredhistorikk?

7. nov 2019



Problemstilling

● Sammenligne 4 ulike modeller mot 15 dokumenterte skred med 
returperiode over 100 år

- RAMMS (dynamisk, Christen, 2004)
- Elba+(dynamisk, Kleemayr 2003)
- Alfa-Beta modell (empirisk/topografisk, NGI 1980) 
- Energilinjemodell (empirisk/topografisk og dynamisk, Norem 2014) 

● Følgende resultater ble vurdert 

1)Utløpsdistanse
2)Maks skredhastighet
3)Oppbremsing i utløpsområdet

7. nov 2019

Sier noe om fysisk 
riktighet til modellene



Dynamiske modeller: RAMMS and Elba+

● Følgende input er nødvendig:

- Terrengmodell (DEM)

- Størrelse på løsneområde (lengde på bruddkant, tykkelse flak)

- Friksjonskoefisienter (Justert etter skoggrense) 

● Statistisk sammenligning → Et forsøk/forslag

på å gjøre input mest mulig objektiv

(neste slide).
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Vurdering av objektive kriterier for løsneområdet:
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Dynamiske modeller: RAMMS and Elba+

Lengde av flaket

(Bakkehøi and Norem, 1994)

Foto: NGI



Vurdering av objektive kriterier for løsneområdet :

“The strength of critical weak layers is the same for 

all extreme avalanches with return periods exceeding

100 years”(Bakkehøi and Norem, 1994)
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Dynamiske modeller: RAMMS and Elba+

Flaktykkelse

𝑧𝑘𝑟 =
𝑐

𝜌𝑔(𝑠𝑖𝑛𝛼−𝑡𝑎𝑛·𝑐𝑜𝑠𝛼)
(m)

der c=2 kPa and tan =0.2 (Salm et al, 1990) Foto: Aadne Olsrud

Kritisk dybde, 𝑧𝑘𝑟: (Flaktykkelse)



Info om skredløp
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Fv 3406, Tokke 
kommune. 
Foto: Audun Langelid



RAMMS (med objektive kriterier):

● Nøyaktig same utløp i 3 skredløp 

● Mindre enn 60 m i 9/15 skredløp

● (𝑅2=0,96, SD = 122m)

Energilinje modellen (Helning 1:0,35)

● Nøyaktig same utløp i 3 skredløp

● Mindre enn 90 m i 10/15 skredløp

● (𝑅2=0,94, SD = 129m)
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Resultater utløpsdistanse (utdrag) 

Model Average run-
out difference
(Xcomp-xrec)/15

[m]

Av. absolute 
run-out 
difference

(Xcomp-
xrec)/15

[m]

Coefficient of 

correlation

Standard 
deviation

[m]

RAMMS -63 78.6 0.961 122.6

Energy Line -47 92 0.947 128.9

Elba+ -125 131 0.958 165.8

Alpha-Beta 17 133 0.944 153.8



Konklusjon

● RAMMS (justering etter skoggrense) og energilinjemodellen (1:0,35) beregnet 
i gj.snitt mest nøyaktig utløpsdistanser 

● Overraskende gode resultater med bruk av objektive kriterier som input i 
dynamiske modeller

● Bruk av modeller i områder med ukjent skredhistorik må anvendes med stor 
forsiktighet. Resultatene fra dette prosjektet er basert på aktive skredløp med 
relative store skredvolum.

● I områder med ukjent skredhistorikk: anbefales å bruke både dynamiske 
modeller som støttes opp med en eller to empiriske modeller.
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Andre erfaringer fra prosjektet

● Objektive kriterier i dynamiske modeller fungere best i større 
skredbaner der man for venter et betydelig skredvolum og 
medriving

● Energilinje modell og alfa beta fungerer best i skredbaner med jevn 
parabelformet kurvatur 

● Jevn helning i utløpsområdet kan overestimere utløpsdistansen til 
dynamiske modeller hvis man bruker lav μ (tar for lite hensyn til 
fysiske prosesser som skjer i oppbremsingen av skred) 
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