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Til: Jone Strømsvåg 

Fra: Gunne Håland 

Dato 2019-11-06 

 Rv 9. Rotemo - Lunden. Modellering av steinsprang 

Innledning 

På oppdrag fra vegteknisk seksjon i Region sør v/ Jone Strømsvåg er det utført numeriske 

modelleringer av steinsprang for ny planlagt vegtrasé på Rv 9 Rotemo – Lunden i Setesdal.  

Modelleringen er utført i simuleringsverktøyet RAMMS for å vurdere utbredelse, spranghøyde og 

energi til mulige steinblokker.  

 

Det har ikke blitt utført befaring ved de ulike lokalitetene, men info fra Jone Strømsvåg og bilder av 

skredområdene har dannet grunnlaget for input i modelleringene. Det er kun etterspurt en 

datarapport med modelleringsresultater. Resultatene av modelleringene blir derfor ikke drøftet i 

dette notatet.  

Informasjon om skredområde 

Det er flere skrenter og berghammere i fjellsiden ovenfor ny planlagt vegtrasé der det kan gå 

steinsprang. I modelleringen er det tatt utgangspunktet i 3 potensielle løsneområder som er vurdert 

av oppdragsgiver. Informasjonen i det følgende avsnittet er samlet inn og vurdert sammen med 

oppdragsgiver. 

 

Løsneområdene er fordelt på to mindre skrenter som ligger mellom kote 400-450, ca. 100 meter 

over vegen. Typiske blokkstørrelser er vurdert til å være i størrelsesorden 1m3. Blokkform antas å 

være avlang kubisk. Terrenget under skrentene har helning på ca. 15-30 grader øverst, og avtar til 

ca. 10-20 grader i nedre del av skredbanen, se vedlegg 5. Det ligger en del spredte blokker på hard 

bergoverflate. Det er noe skog i området, men denne er relativ åpen. Eventuelle blokker som løsner 

fra skrentene, vil ha lite dempeeffekt i skredbanen. Blokkene vil oppnå relativt lave hastigheter på 

grunn av slakt terreng, og vil trolig ikke knuses i mindre fragmenter før de når vegen.  

Modellering 

RAMMS er en numerisk modell som består av tre ulike moduler; snøskred, flomskred og 

steinsprang. Steinsprangmodulen beregner blokkbevegelse til steinsprang i et 3-dimensjonalt 

terreng. Utløpsdistanse, kinetisk energi og spranghøyde blir beregnet for hver enkelt blokk fra 

start til stopp i skredbanen. Modulen er utviklet og kalibrert etter avanserte feltmålinger av 

steinsprang utført i Sveits. Modellen ble tilgjengelig for kommersiell bruk i 2015 og modellen 

beskriver blokkbevegelsen i en hard-contact rigid body tilnærming. RAMMS anvender 

dragkoeffisienter for å ta hensyn til bremsing på blokkene i ulike typer terrengoverflater, for 

eksempel myr, ur og trær. RAMMS beregner resultantkraft mellom bakke og blokkens kanter som 
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bestemmer retningen blokken får etter hvert støt. Blokkform har derfor stor betydning for 

blokkbevegelsen i programmet.   

 

Utfordringen med RAMMS er å ha en god nok digital terrengmodell som klarer å fange opp små 

terrengformasjoner som påvirker oppførselen til blokkene. Terrengmodeller med utilstrekkelig 

kvalitet kan føre til at modellen simulerer blokker som tar andre veger i terrenget enn det som er 

observert i virkeligheten.  

 

I dette tilfelle ble det brukt en terrengmodell med grid-oppløsning på 2 meter. Fysiske prosesser 

som foregår, for eksempel når en stein treffer skog eller andre hindringer i terrenget er meget 

komplisert. Modellen vil aldri simulere virkeligheten, og er kun et hjelpemiddel for å vurdere 

skredblokkenes utbredelse. For mer informasjon om RAMMS henvises det til brukerveiledningen, 

utarbeidet av WSL (WSL 2011 og 2015). 

  

 

Input i modellen er basert på lokal informasjon om skredområdet samt erfaringer fra lignende 

prosjekter. Det ble utført en modellering med antatt returperiode på 50-100 år for alle 

løsneområdene. I tillegg ble det utført en mer konservativ modellering for løsneområde 1 med antatt 

returperiode på over 100 år. 

Input i modelleringen (Antatt returperiode 50-100 år): 

• 3 potensielle løsneområder mellom kote 400 – 450 

• Blokkstørrelse: 1m3 

• 30-70 tilfeldige orienteringer pr. punkt 

• Blokkform: 

 
• Antall blokker: ca. 1000 for hvert løsneområde 

• Friksjon: medium hard – medium soft 

• Skog: ikke tatt hensyn til skog 
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Resultat 

Vedlegg 1 og 3 viser kinetisk energi og spranghøyde i forhold til ny planlagt vegtrasé. Ingen av 

blokkene når vegen, så det er ikke utført statistisk analyse av resultatene. 

Input i modelleringen (Antatt returperiode >100 år): 

• Løsneområde 1 (ca. kote 450) 

• Blokkstørrelse: 1m3 

• 70 tilfeldige orienteringer pr. punkt 

• Blokkform: 

 
• Antall blokker: ca. 1000 for hvert løsneområde 

• Friksjon: hard  

• Skog: ikke tatt hensyn til skog 

Resultat 

Vedlegg 2 og 4 viser kinetisk energi og spranghøyde i forhold til ny planlagt vegtrasé. Figur 1 og 

figur 2 viser statistiske resultater i området like på innsiden av ny vegtrasé.  Figurene viser maks 

verdi og en sannsynlighetsfordeling fra 90-99 % for alle blokkene som kommer frem til området. 

En sannsynlighetsfordeling på Q95 vil si maks verdi innenfor et intervall på 95 % av alle verdiene 

langs normalfordelingskurven. PDF står for probability Density Fuction og er en funksjon som gir 

et bilde av hvor sannsynlig ulike resultater er i forhold til andre. Høy PDF gir et bilde av høy 

sannsynlighetstetthet på normalfordelingskurven. Figurene viser også hvor mange blokker som 

passerer skjæringskant, og hvor mange blokker som stopper opp ved skjæringskant. 
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Figur 1. Resultat kinetisk energi ved skjæringskant ny vegtrasé. PDF verdi vises langs y-aksen, og kinetisk energi (kJ) 

langs x-aksen. 

 

 

Figur 2. Resultat spranghøyde ved skjæringskant ny vegtrasé. PDF verdi vises langs y-aksen, og spranghøyde (m) langs 

x-aksen. 
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Vedlegg 

• Vedlegg 1: Modellering kinetisk energi, returperiode 50-100 år (M 1:1500) 

• Vedlegg 2: Modellering kinetisk energi, returperiode >100 år (M 1:1500) 

• Vedlegg 3: Modellering spranghøyde, returperiode 50-100 år (M 1:1500) 

• Vedlegg 3: Modellering spranghøyde, returperiode >100 år (M 1:1500) 
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