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Sammendrag 

Løsmasseskred har potensiale til å forårsake stor skade på mennesker, bygninger og 

infrastruktur. Slike hendelser ansees derfor som et potensielt stort samfunnsproblem. 

Hyppigheten av skredhendelser er i tillegg forventet å øke grunnet klimaendringer, noe som 

igjen øker behovet for kunnskap om mekanismene bak skred, og for å kunne gjøre nøyaktig 

skredfarekartlegging- og vurdering. I en skredfarevurdering benyttes blant annet dynamiske 

modeller for å beregne prognoser av utløpslengder, hastigheter, trykk og flythøyder. Feil bruk 

av parametere som inngår i disse modellene kan gi store konsekvenser. Usikkerhet knyttet til 

feil valg av parametere kan reduseres ved tilbakeberegning av tidligere skredhendelser. 

Hovedmålet for denne oppgaven har vært å etablere de viktigste utløpsparameterne og 

verdiene av disse parameterne for to relativt like løsmasseskred. De viktigste parameterne går 

deretter eventuelt inn i en oppdatert database over modellparametere for løsmasseskred i 

Norge. Dette har blitt utført ved å tilbakeberegne to jordskred på Opsvik i Stranda kommune 

ved bruk av programmene RAMMS::DEBRISFLOW og DAN3D. Videre har det blitt utført 

en vurdering av hvorvidt disse parameterne kan benyttes til simulering i potensielle 

skredbaner i andre områder, ved å teste dem i et område langs utbyggingen av ny E6 gjennom 

Helgeland (utbyggingen av ‘Helgeland Sør’).  

For å få en objektiv vurdering av hvilke parametere som gir best tilnærming ble det benyttet 

en kvantitativ vurderingsmetode (McKinnon, 2005). Metoden har blitt videreutviklet til 

simulering i et tredimensjonalt terreng, og parameterne er vurdert på bakgrunn av differanser 

mellom simulerte og observerte/estimerte utløpslengder, siktevinkler, maksimale hastigheter 

og areal. I forbindelse med tilbakeberegningen har det blitt utført en detaljert geomorfologisk 

kartlegging, da dette er vist å gi et godt sammenligningsgrunnlag og forbedrer påliteligheten 

av parametere. Jordskredene som ble detaljkartlagt, og deretter tilbakeberegnet, skjedde på 

Opsvik i Stranda kommune i juni 2013 etter en periode med intens nedbør. Skredene gikk i 

skråninger som var vegetert med delvis tett planteskog, og hvor helningen i 

utløsningsområdet var lavere enn hva man vanligvis ser på som utløsningsområde (dvs. <25°). 

Områdene pekte seg derfor ikke ut som utsatte områder. Dette støtter viktigheten av utførelse 

av en grundig skredfarevurdering, og hvor blant annet vegetasjonstype i kombinasjon med 

skredvolum har vist seg å være vel så viktig som hvor tettvegetert skråninger er når et skred 

allerede er satt i bevegelse.  
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Den reologiske Voellmy-modellen har vist å gi en bedre tilnærming enn Frictional-modellen, 

og da spesielt for vannholdige skred. Tilbakeberegningen har vist å gi en god total tilnærming 

ved en kombinasjon av dynamiske friksjonsvinkler (φb) på 8.7 – 11.3° (μ = 0.15 – 0.2) 

kombinert med en turbulensparameter (ξ) på 100 – 500 m/s2 for de to kartlagte 

skredhendelsene. I tillegg er det funnet en bedre tilnærming ved tilbakeberegning av det 

estimerte totale skredvolumet enn ved kun det estimerte utløsningsvolumet, spesielt for skred 

med stor volumøkning. DAN3D og RAMMS::DEBRISFLOW ga relativt likt resultat, men 

variasjon på bakgrunn av endring av parameterne er noe større i DAN3D. Den utarbeidede 

kvantitative vurderingsmetoden ble vurdert å være en god objektiv metode til å gi en helhetlig 

vurdering av simuleringsresultatene. Å trekke konklusjoner om hvilke parametere som gir den 

beste tilnærmingen, samt å vurdere hvordan parametere påvirker simuleringsresultatene, har 

vist seg å være mindre tidkrevende ved bruk av den kvantitative vurderingsmetoden 

sammenlignet med en kvalitativ metode.    

For vurdering av hvorvidt disse parameterne kan brukes i et annet område med lignende 

løsmasseforhold har de blitt testet på et område ved Angermobekken i Vefsn kommune. 

Området ble befart, og to potensielle utløsningsområder er blitt identifisert. Resultater viser at 

løsmassenes indre friksjonsvinkel (φi) og vegetasjonsforholdene i området kan gi en første 

indikator på om parameterne kan brukes. I tillegg viser simuleringsresultater at lik 

kanaliseringsgrad og utløsningsvolum er viktige faktorer som må vurderes for at parameterne 

skal være hensiktsmessige å benytte. 

Funnene fra denne oppgaven viser at den benyttede, og videreutviklede, vurderingsmetoden 

har vist å være en god metode for vurdering av utløpsparametere og verdiene av disse. Videre 

arbeid er anbefalt ved utprøving av metoden på flere skredhendelser med ulik 

kanaliseringsgrad, løsmasseforhold, skredvolum og vanninnhold.  

Arbeidet med masteroppgaven er knyttet til Senter for Forskningsbasert Innovasjon – SFI 

‘KLIMA2050’. 
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1 Introduksjon 

Løsmasseskred består av en blanding av løsmasser og vann, og kan oppnå høy hastighet og 

rekkevidde, og forårsake stor skade. Menneskeliv, bygninger og infrastruktur er utsatt (NVE, 

2013), og konsekvensen av en skredhendelse øker i takt med økonomiske investeringer og 

befolkningsvekst. Som følge av klimaendringer er perioder med nedbør og nedbørintensiteten 

forventet å øke i fremtiden (Hanssen-Bauer et al., 2015). Flere langvarige perioder med 

nedbør og kortvarige perioder med høyintensiv nedbør fører til økt grad av vannmetning og 

porevannstrykk i skråninger, hvilket er en viktig utløsningsfaktor for skred i løsmasser 

(Cepeda, 2009; Schanche, 2014). Det er derfor forventet hyppigere skredaktivitet i Norge i 

fremtiden (Hanssen-Bauer et al., 2015; NGI, 2013). Grundig skredfarekartlegging- og 

vurdering er viktig for å redusere risikoen, ved å unngå bygging i skredutsatt terreng, samt for 

å prioritere og iverksette riktige risikoreduserende tiltak (Schanche, 2014).  

NVEs aktsomhetskart (https://atlas.nve.no) viser områder med potensiell skredfare, og gir 

grunnlag for en første skredfarevurdering. Kartene er kun ment som et hjelpemiddel, og gir 

blant annet ikke opplysninger om faregrad i form av sannsynlighet eller hyppighet (Fischer et 

al., 2014). I en nøyaktig skredfarevurdering er god kunnskap om utløsning- og 

utløpsmekanismer viktig. Et mye brukt verktøy for å forutse utløpsdistanser, hastigheter og 

avsetningsforhold for en gitt hendelse er dynamiske simuleringsprogram. Det er knyttet høy 

usikkerhet til kvantifisering av parametere som inngår i disse programmene, hvor en liten 

verdiendring kan gi et stort utslag. Ved bruk av slike verktøy er derfor kalibrering viktig. 

Laboratorieforsøk er ikke tilstrekkelig, og en utførelse av fullskalatester i form av 

tilbakeberegning av tidligere skredhendelser er derfor ønskelig (Byggforskserien, 2016). I en 

tilbakeberegning er det viktig med detaljert informasjon om hendelsen. Detaljert 

geomorfologisk kartlegging av skredene er derfor ønskelig for å oppnå en god tilnærming. De 

best tilnærmede parameterne blir valgt ut på bakgrunn av brukernes vektlegging, noe som gjør 

at kalibrering av programmene er relativt subjektive (McKinnon, 2005).  

I denne oppgaven er det utført detaljert geomorfologisk kartlegging av to nedbørsutløste skred 

i Stranda kommune. Det er spesielt interessant at begge hendelsene er utenfor NVEs 

aktsomhetsområde for jord- og flomskred (NVE, 2019a). De skjedde i skråninger med delvis 

tett planteskog, og hvor helningen i utløsningsområdet var lavere enn hva man vanligvis ser 

på som utløsningsområder (<25°). Områdene pekte seg derfor ikke ut som utsatte områder. 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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Tilbakeberegning på bakgrunn av feltobservasjoner og andre innhentede data er gjennomført 

ved hjelp av programmene RAMMS::DEBRISFLOW (heretter kalt RAMMS – DF) og 

DAN3D. For å redusere den subjektive vurderingen av de best tilnærmede parameterne er en 

matematisk fremstilling benyttet, hvor denne vil være lik for alle områder og simuleringer. Et 

sett med anbefalte dynamiske friksjonsvinkler (φb) og turbulensparametere (ξ) er benyttet, og 

deretter er de best tilnærmede parameterne valgt ut på bakgrunn av en kvantitativ vurdering 

(McKinnon, 2005). Oppdaterte parametere og kalibrering av programmene er deretter brukt i 

simulering av potensielle skredbaner i et område hvor skredhyppigheten er forventet å øke 

som følge av klimaendringene. Dette er et av områdene langs utbyggingen av ny E6 i 

Helgeland Sør, som Skanska AS bygger for Statens Vegvesen.  

Oppgaven er knyttet til Senter for Forskningsbasert Innovasjon – SFI ‘KLIMA 2050’ 

(www.klima2050.no/). Senterets formål er å redusere sårbarheten til bygninger og 

infrastruktur i forhold til klimapåkjenninger (KLIMA 2050, 2015). Arbeidet med oppgaven er 

en del av arbeidspakke 3 – ‘Vannutløste skred’.  

1.1 Målsetningen 

Hovedmålet med denne oppgaven er å etablere viktige utløpsparametere og verdiene av disse 

parameterne som kan bli lagt inn i en oppdatert skreddatabase. Resultatene skal kunne bidra 

til bedre forståelse av skredmekanismer og bruk av modelleringsverktøy (valg av program og 

inputparametere). Dette vil igjen kunne redusere usikkerhet i forbindelse med 

skredfarevurdering (simulering av potensielle skredområder), hvilket videre kan redusere 

usikkerhet i prosjektering av sikringstiltak. Alt dette er også i tråd med Klima 2050s mål. 

Delmål underveis i oppgaven vil være å: 

- Produsere detaljerte kart på bakgrunn av geomorfologisk kartlegging med fokus på 

identifisering av skredavsetninger og skredbaner. 

- Utføre en skredfarevurdering, hvor de potensielle utløsningsområdene vil bli simulert 

på bakgrunn av kalibrerte program. 

- Vurdere hvordan indre friksjonsvinkler (φi) fra innhentede løsmasseprøver stemmer 

overens med dynamiske friksjonsvinklene (φb) funnet ved tilbakeberegning.  

- Vurdere hvilken effekt skog har på utløsning og utløp av skred, og hvordan dette vil 

kunne påvirke simuleringene. 

http://www.klima2050.no/
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- Vurdere og videreutvikle den kvantitative vurderingsmetoden for tilnærming til 

simulering i et tredimensjonalt terreng.  

- Kalibrere programmene på bakgrunn av kartlagte skredhendelser, og teste hvordan 

reologiske modeller, dynamiske friksjonsvinkler (φb), turbulensparametere (ξ) og 

inputvolum påvirker resultatet.  

- Sammenligne de to simuleringsprogrammene RAMMS – DF og DAN3D. 

- Vurdere hvordan kalibreringsresultat vil kunne tilpasses til et annet område. 

1.2 Tidligere arbeid 

Tilbakeberegning av skredhendelser har blitt utført av flere; både internasjonalt og nasjonalt. 

Eksempel på tidligere studier i Norge er masteroppgaven til Carey (2018). Carey kartla fire 

skredhendelser og tilbakeberegnet disse hendelsene ved bruk av programmene DAN3D og 

GeoClaw. Voellmy-modellen ble benyttet for alle simuleringer. Resultatene viste en god 

tilnærming for dynamiske friksjonsvinkler (φb) og turbulensparametere (ξ) innenfor intervallet 

φb = 4 – 11.3° (µ = 0.07 – 0.2) og ξ = 350 – 800 m/s2 for alle hendelser. I tillegg fant han en 

differanseverdi på 15 – 26° mellom den indre friksjonsvinkelen (φi) og den dynamiske 

friksjonsvinkelen (φb).  

Sammenligning av programmene DAN3D og RAMMS – DF har blitt utført av flere. Schraml 

et al. (2015) tilbakeberegnet to flomskred i Østerrike med fokus på utløpsområdene. Voellmy-

modellen ble benyttet for alle simuleringer. Her ble det konkludert med at DAN3D viste en 

større sensitivitet ved variasjoner av parameterne enn RAMMS – DF. Michalsen (2018) fant 

lignende resultat ved bruk av de to programmene. Hovedfokuset i denne studien var på 

hvordan simuleringsresultatet blir påvirket ved bruk av terrengmodeller med ulik nøyaktighet 

(1 m og 10 m). Studien viste at en bedre nøyaktighet ga mer korrekte resultat, og at en 

terrengmodell med dårligere nøyaktighet krevde høyere dynamiske friksjonsvinkler og 

turbulensparametere for å oppnå det samme resultatet. 

Quan Luna et al. (2013) har utført en analyse på de best tilnærmede dynamiske 

friksjonsvinklene (φb) og turbulensparameterne (ξ) og skredenes geologiske miljø. Slike 

tetthetsfunksjoner kan bli benyttet til å redusere usikkerheter knyttet til valg av 

inputparametere, og dermed også simuleringsresultatet. Dataene ble innhentet fra en database 

med til sammen 270 løsmasseskred og steinskred. For å sette funnene fra denne oppgaven i et 
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globalt perspektiv har de blitt sammenlignet med tetthetsfunksjonene fra Quan Luna et al. 

(2013). 

Som nevnt er det problemer knyttet til parameterne i en tilbakeberegning, da disse ofte blir 

vurdert subjektivt. Utarbeidelse av en kvantitativ vurderingsmetode har blitt utført av blant 

andre McKinnon (2005) og Jarsve (2018). Førstnevnte har analysert 40 skred med et totalt 

volum på >1*106 m3 i programmene DAN-W og DAN3D. For å vurdere de best tilnærmede 

parameterne ble det utarbeidet en kvantitativ vurderingsmetode. Denne ble kun benyttet for 

vurdering av resultat fra det endimensjonale programmet DAN-W. Jarsve (2018) undersøkte 

sensitiviteten knyttet til simuleringer av steinsprang og løsmasseskred ved bruk av RAMMS – 

DF. Her ble det påpekt at usikkerheter knyttet til valg av parametere kan bli redusert ved bruk 

av multikriterie-analyser. Slike analyser ble benyttet for å finne de best tilnærmede dynamiske 

friksjonsvinklene og turbulensparameterne for løsmasseskred ut ifra flythøyder, hastigheter og 

trykk. Disse studiene legger grunnlag for valg av den kvantitative vurderingsmetoden benyttet 

i denne oppgaven. Metoden er videreutviklet og tilpasset til todimensjonale 

simuleringsprogram ved å i tillegg beregne arealdifferanse (McKinnon, 2005).  

Skredene som har blitt kartlagt og tilbakeberegnet i denne oppgaven er lokalisert i Opsvik i 

Stranda kommune. På bakgrunn av kartlegging av skredene kun dager etter at hendelsene 

skjedde har det blitt tolket at utløsningsårsaken var høyt porevannstrykk i morenen under 

torvdekket (E. Anda (NVE), personlig kommunikasjon, 27.01.2019). Etter at torvflaket gikk i 

brudd har det trolig sklidd på overflaten av et tynt løsmassesjikt. Det ble observert lineasjoner 

i dette løsmassesjiktet. På bakgrunn av kartlegging har det blitt vurdert at utløsningen startet i 

morenedekket i et brattere område og så utviklet seg retrogressivt oppover skråningen (S. 

Bondevik (HVL), personlig kommunikasjon, 06.02.2019). Grunnet manglende støtte i 

framkant, samt høyt porevannstrykk under torvdekket, førte dette dermed til utglidning av 

torvflak.  
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2 Teori 

Teorikapittelet er bygd opp med en generell del om klassifisering av skred med fokus på 

løsmasseskred, etterfulgt av generelle teorier rundt bevegelse- og utløsningsmekanismer, 

forventede klimaendringer og hvordan dette vil kunne endre hyppigheten til skredhendelser. 

Til slutt følger teori om aktsomhetskart og teori rundt de anvendte simuleringsprogrammene 

RAMMS – DF og DAN3D. 

2.1 Skredklassifikasjon 

Skred er en kompleks prosess, der løsmasser, fragmentert berg og/eller snø er i bevegelse 

nedover en skråning, og store krefter er i sving. Et enkelt skred kan ha flere ulike faser, og 

varierende vanninnhold. Massene beveger seg gjennom fall, gliding eller som en rask strøm 

(Schanche, 2014). Hungr et al. (2014) foreslår derfor en klassifisering for skred ut fra hva som 

er fokuset i det aktuelle tilfellet. Det finnes ulike klassifikasjoner og terminologier for skred. 

Disse baseres for eksempel på involverte materialer, bevegelsestype, bevegelseshastighet, 

alder og/eller årsaker (Terzaghi, 1950; Varnes, 1954, 1978).  

Den nyeste og mest brukte klassifikasjonen av skred i Norge deler skredtypene inn i tre 

kategorier, basert på materiale; fjell/berg, løsmasser og snø. Løsmasseskred blir igjen inndelt i 

jordskred, flomskred og kvikkleireskred (Tabell 1) (Schanche, 2014).  

Internasjonalt er det vanlig å skille mellom skred i løsmasser og fast fjell (landslides), og snø 

(snow avalanches). Dagens mest brukte internasjonale skredklassifikasjon i løsmasser og fast 

fjell, «The Varnes classification of slope movements», ble utarbeidet av Varnes (1978), og er 

hovedsakelig basert på en kombinasjon av bevegelsestype og skredmateriale. Denne er senere 

forbedret og oppdatert (Cruden & Varnes, 1996; Hungr et al., 2014). «The Varnes 

classification of landslide types, an update» (Hungr et al., 2014) deler skred opp i til sammen 

32 ulike typer. 
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Tabell 1: Den nyeste og mest brukte klassifikasjonen av skred i Norge (modifisert fra Øydvin et al., 2011). 

Fast fjell Løsmasser 

Grove                       →                       Fine 

Snø 

Steinsprang 

Steinskred 

Fjellskred 

 

Jordskred Snøskred 

Flomskred Kvikkleireskred Sørpeskred 

2.2 Flomskred og jordskred 

Flomskred og jordskred er skred i løsmasser. Grunnet en markant overgang mellom fast fjell 

og løsmasser i Norge blir begrepet løsmasser brukt om alle typer masser over fast fjell. Den 

markante overgangen skyldes at berggrunnen i hovedsak består av gamle og faste bergarter. 

Det forvitrede berget ble i all hovedsak fjernet under den siste istiden. I løsmasser inngår 

dermed alt fra leire til silt, sand, grus, stein, blokker og organisk materiale, samt masser 

deponert av mennesker. I Norge er det vanlig å beskrive løsmasser med bakgrunn i hvordan 

de ble dannet, som f.eks. skredavsetninger, morene og forvitringsmateriale (Sandersen, 2014; 

Øydvin et al., 2011).   

Begrepene jordskred og flomskred har eksistert i flere tiår i Norge, men det har lenge manglet 

en klar definisjon. Bruken av de to begrepene har vært usystematisk og de blir ofte brukt om 

hverandre (NVE, 2013). Jordskred blir av flere definert som vannmettede skred i både åpne 

og kanaliserte skråninger (Kristensen et al., 2015; Schanche, 2014), hvor noen i tillegg 

definerer grunne jordskred som utglidning (Norem & Sandersen, 2012; NVE, 2013). 

Flomskred blir definert som kanaliserte skred, ofte i et definert elve- og bekkeløp, også der 

hvor det tidligere ikke har rent vann (Kristensen et al., 2015; Schanche, 2014). Flere påpeker 

at flomskred har høyere vanninnhold og en mer strømmende bevegelsesform enn jordskred, 

og derfor også vil kunne oppnå høyere hastighet (Byggforskserien, 2016; Norem & 

Sandersen, 2012; Sandersen, 2014). Overlappende begrepsbruk gjør det vanskelig å skille 

mellom flom- og jordskred på bakgrunn av feltobservasjoner. Enkelte ønsker derfor heller 

ikke å skille mellom disse, men heller gi begge typene fellesbetegnelsen massestrøm (S. 

Bondevik (HVL), personlig kommunikasjon, 2017). 

Ettersom vi i dette arbeidet klassifiserer skred gjennom feltobservasjoner har jeg valgt å skille 

mellom jordskred og flomskred på bakgrunn av kanaliseringsgraden, henholdsvis skred i åpne 
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skråninger (jordskred) og kanaliserte skred (flomskred). Begge typene kan ha høyt 

vanninnhold, men grunnet kanalisering av flomskred, ofte langs bekkefar, har disse ofte 

høyere vanninnhold enn jordskred. Begrepet «utglidning» vil i denne oppgaven bli brukt om 

grunne jordskred (typisk 0.5 – 1 m), hvor massene over glideplanet har liten indre 

deformasjon. 

2.3 Skredområdet 

Et skred deles inn i tre deler: utløsningsområdet, skredløpet og utløpsområdet (Figur 1). 

Generelt sett er utløsningsområdet det øverste området av skredbanen hvor skredet starter, og 

ofte akselererer. Skredløpet er transportområdet av skredet, men også hvor skråningen blir 

erodert, og nytt materiale blir revet med. I flatere partier og i utkanten av skredløpet, kan det 

foregå delvis avsetning. Utløpsområdet er hvor skråningen flater ut, og skredet mister for mye 

energi til å transportere massene videre. Det er her mesteparten av massene blir avsatt (Hungr, 

2005; Norem & Sandersen, 2012; Sandersen, 2014). Skredbane benyttes som samlebegrep for 

alle de tre delene. 

 

Figur 1: Skredbanen med intakte masser i utløsningsområdet, skredløpet og avsatte masser i utløpsområdet. 

Fallhøyde (H), utløpsdistanse (L), siktevinkel (α) og typiske utløsningsvinkler for jordskred er også illustrert. 
 

Helningen som må til for at et skred skal utløses varierer med løsmassetype og hydrologiske 

forhold (Norem & Sandersen, 2012). I henhold til NVEs veileder (Schanche, 2014) må 

helningen være brattere enn 25 – 30° for at et jordskred skal utløses, og forsenkninger er mest 

utsatt. G. Sandøy et al. (2017) har derimot målt helninger på 22°±2, og påpeker at det er 

relevant å utføre en større studie for å definere minimum helningsgrad i Norge. Flomskred 

kan derimot bli utløst i løp med helning ned mot 10° (Schanche, 2014), og hvor skråninger 
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mellom 20 og 45° er mest utsatt. I skråninger med en helning over 45° er løsmassedekket som 

regel enten for tynt, eller for usammenhengende til at større skred kan oppstå (Hungr, 2005).   

Avsetninger fra løsmasseskred gjenkjennes typisk av levéer, skredlober og imbrikasjon. 

Levéer er masser avsatt som langsgående rygger i ytterkanten av skredbanen, mens skredlober 

er tungeformede avsetninger i midtre deler av skredbanen (Bargel et al., 2011). Imbrikasjon er 

oppstabling av løsmasser i en dominostruktur. Sedimentene avsettes som regel suksessivt 

utover i utløpsområdet, hvor de groveste kornfraksjonene avsettes først (Bargel et al., 2011; 

Norem & Sandersen, 2012). Slamholdig vann kan nå langt ut på flat mark (Byggforskserien, 

2016). Flomskred har ofte et tydeligere avsetningsmønster enn jordskred, og løsmassene 

avsettes gjerne i skredvifter hvor terrenget flater ut (Norem & Sandersen, 2012).  

2.3.1 Utløpsdistanse og siktevinkel 

Utløpsdistansen (L) til et skred er den horisontale avstanden mellom utløsningsområdet og 

fronten av utløpsområdet. Fallhøyden (H) er den vertikale forskjellen mellom disse to 

punktene (Corominas, 1996; Heim, 1932). Forholdet mellom disse definerer siktevinkelen 

(α): 

 
∝ = 𝑡𝑎𝑛−1 (

𝐻

𝐿
) (1) 

Siktevinkelen (Formel 1 & Figur 1) er altså den gjennomsnittlige helningen mellom skredets 

start- og sluttpunkt (Corominas, 1996; Heim, 1932). Siktevinkler fra tidligere hendelser kan 

bli brukt for å gi et røft estimat av potensielle utløpsdistanser. Typiske siktevinkler for 

jordskred er 25 – 30° (Schanche, 2014), men vinkler ned til 20° er registrert (Byggforskserien, 

2016). For flomskred er siktevinklene lavere, og hvor det er registrert siktevinkler helt ned til 

7° (Fischer et al., 2014; Zimmermann et al., 1997).    

Faktorer som bidrar til skredets utløpsdistanse er hovedsakelig vanninnhold, skredvolum, 

partikkelstørrelser, erosjon langs skredbanen og ruhet i skredbanen, men også skredbanens 

helning og i noen tilfeller graden av kanalisering. Lange utløpsdistanser favoriseres av store 

volum, høyt vanninnhold og finstoffrike masser, i tillegg til kanaliserte skred som har en jevn 

helning (Sandersen, 2014; Schanche, 2014). Medrivning av skog øker sannsynligheten for 

oppbremsing av skredmasser, noe som kan forkorte skredets utløpdistanse (Breien & Høydal, 

2012).  
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Vurdering av potensiell utløpsdistanse kan estimeres mer nøyaktig ved bruk av 

topografiske/statistiske og dynamiske modeller (Sandersen, 2014). Eksempel på dynamiske 

modeller er programmene RAMMS – DF og DAN3D (Kap. 2.8). 

2.4 Skråningsstabilitet 

For at et skred skal utløses må de drivende kreftene overstige de motstående kreftene, dvs. at 

skjærspenningen (τ) (Formel 4) må være større enn skjærfastheten (τf) (Formel 3) (Cepeda, 

2009; Sidle & Ochiai, 2006; Sidle & Swanston, 1982). Forholdet mellom disse beskrives av 

sikkerhetsfaktoren (FS = Factor of Safety) (Formel 2), og gir et mål på sikkerheten av en 

skråning (Høeg, 2014). Teoretisk sett er skråningen stabil når FS > 1, og ustabil når FS ≤ 1 

(Cepeda, 2009).  

 𝐹𝑆 =
𝜏𝑓

𝜏
 (2) 

I beregningen av sikkerhetsfaktoren skilles det mellom to typer utglidninger: 

translasjonsbevegelse og rotasjonsbevegelse (Høeg, 2014). For enkelthets skyld presenteres 

kun beregningen av sikkerhetsfaktoren i en plan skråning (translasjonsbevegelse) i denne 

oppgaven. I en uendelig skråning er formlene for beregning av henholdsvis skjærspenning (τ) 

og skjærfasthet (τf) (Figur 2): 

 𝜏𝑓 = 𝑐 + (𝜌𝑓𝑔z ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝛽 − 𝑢)𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖 (3) 

 𝜏 = 𝜌𝑓𝑔𝑧 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 (4) 

hvor c = kohesjon, ρf = gjennomsnittlig tetthet av løsmassedekket over glideplanet, g = 

tyngdens akselerasjon (9.81 m/s2), z = vertikal dybde av løsmassedekket over glideplanet, β = 

glideplanets og terrengets helning, φi = løsmassenes indre friksjonsvinkel og u = 

porevannstrykk ved glideplanet (Formel 5) (Sidle & Swanston, 1982). 

En økning i porevannstrykket vil føre til en reduksjon i skjærfastheten, og kan dermed være 

en viktig utløsende faktor (Taylor, 1948). Porevannstrykket ved glideplanet uttrykkes ved:  

 𝑢 = 𝜌𝜔𝑔ℎ ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝛽 (5) 

hvor h = høyden på den vannmettede sonen over glideplanet og ρω = tettheten av vann (Sidle 

& Swanston, 1982). 
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Figur 2: Illustrasjon av et løsmassedekke med høyde (z) og tyngdetetthet (g*ρf) i en uendelig skråning med vinkel 

β. Grunnvannsspeilet i løsmassedekket har høyden h. 

 

Oppbygging av porevannstrykk vil være bestemt av vanngjennomtrengeligheten 

(permeabiliteten) til løsmassene, hvor grovere kornfraksjoner har høyere permeabilitet. 

Porevannstrykk vil derfor typisk bygge seg opp i overgangen mellom løsmasser med ulik 

permeabilitet (f. eks. forvitret og uforvitret morene) eller mellom løsmasser og bergoverflaten 

(Sandersen, 2014). Røtter vil kunne bidra til stabilisering ved å binde løsmasser over og under 

glideplanet. I tillegg bidrar vegetasjon til at det skal langt mer vanntilførsel til for at bakken 

skal bli mettet, både ved forbruk av vann, særlig i vekstsesongen, men også ved at trekrona tar 

opp vann før det når bakken (Breien & Høydal, 2012).  

2.4.1 Utløsende årsaker  

I tillegg til helning og løsmasser (Kap. 2.3), må en utløsende årsak til (en trigger) for at et 

skred skal utløses (Norem & Sandersen, 2012). Utløsende årsaker kan være: nedbør og/eller 

snøsmelting, menneskelige inngrep (veiskjæringer, skogsveier, flatehogst), steinsprang, 

jordskjelv og vulkanutbrudd (Sandersen, 2014). I Norge er de vanligste utløsende årsakene 

knyttet til oppbygging av vanntrykk i løsmassene, og da gjerne som følge av nedbør og/eller 

snøsmelting på våren og kraftig regnvær på høsten (Schanche, 2014). 

Intens eller vedvarende nedbør og/eller snøsmelting vil kunne påvirke stabiliteten til et 

løsmassesdekke på flere måter; økt porevannstrykk, økt vekt på grunn av metning av 

sedimentene, undergraving av skråninger som følge av erosjon, og rennende vann eller 

sørpeskred som eroderer og tar opp store mengder sedimenter (Cepeda, 2009).  
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For å kunne forutse sannsynligheten for en skredhendelse som følge av nedbør finnes flere 

foreslåtte terskelverdier (Caine, 1980; Meyer et al., 2012; Sandersen et al., 1996). I denne 

oppgaven er det tatt utgangspunkt i terskelverdiene utarbeidet av Meyer et al. (2012), da disse 

er tilpasset klimavariasjoner i Norge. Terskelverdiene har blitt beregnet på to ulike måter, 

hvor den ene tar utgangspunkt i den absolutte grensen for intensitet-varighet (IV) og er like 

for hele landet. Den andre metoden tar hensyn til lokale variasjoner og ser på forholdet 

mellom IV og PDN (gjennomsnittnedbøren på dager med nedbør) (Meyer et al., 2012): 

 𝑃𝐷𝑁 = 𝑀𝐴𝑃/𝐴𝑃𝐷 (6) 

hvor MAP = gjennomsnittlig årlig nedbør og APD = gjennomsnittlig antall nedbørsdager per 

år. 

Å ta hensyn til lokale variasjoner er ekstra viktig i områder med høy gjennomsnittlig 

årsnedbør, f.eks. Vestlandet. Områder med mye nedbør vil også tåle mer nedbør før en 

skredhendelse blir utløst (Guzzetti et al., 2007). Dette samsvarer med resultat fra Meyer et al. 

(2012), som viser at vestlige deler av landet har en lokal terskelverdi som er to-tre ganger 

høyere enn den absolutte terskelverdien.  

Metoden til Meyer et al. (2012) tar utgangspunkt i tre terskelverdier; minimum-, medium- og 

maksimumterskel (Formel 7 – 9). Under minimumsterskelen er sannsynligheten for en 

skredhendelse svært liten. Ved verdier over mediumterskelen er en skredhendelse sannsynlig, 

mens det ved verdier over maksimumterskel nesten alltid vil forekomme skred. Lokale IV – 

terskler kan bli beskrevet ved:  

 𝐼𝑀𝐼𝑁/𝑃𝐷𝑁 = 2.18 ∗ 𝐷𝑑𝑎𝑦
−0.24 (7) 

 𝐼𝑀𝐸𝐷/𝑃𝐷𝑁 = 4.51 ∗ 𝐷𝑑𝑎𝑦
−0.51 (8) 

 𝐼𝑀𝐴𝑋/𝑃𝐷𝑁 = 8.66 ∗ 𝐷𝑑𝑎𝑦
−0.55 (9) 

hvor IMIN, IMED og IMAX er henholdsvis minimum, medium og maksimum terskelverdier, og 

Dday er nedbørens varighet målt i antall dager (Meyer et al., 2012). 
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2.5 Bevegelsesmekanikk 

Løsmasseskred kan beskrives som en gravitasjonsstrøm hvor skredet drives av 

gravitasjonskrefter, og hvor reologien klassifiseres som ikke-Newtoniske fluider. 

Dynamikken er kompleks og er bestemt av skredets tre element; løsmasser, vann og luft. I 

løpet av en skredhendelse kan innholdet av disse tre elementene variere, og således forandre 

skredets oppførsel (Gauer & Harbitz, 2014). Bevegelsen kan variere mellom alt fra glidende 

til strømmende (Bargel et al., 2011). Norem og Sandersen (2012) skiller mellom tre vanlige 

bevegelsestyper: glidende, turbulente og fullt utviklede skred.  

Glidende bevegelse forekommer langs et lag med redusert skjærfasthet, hvor de overliggende 

massene har liten indre deformasjon. Turbulente skred har gjerne et høyt innhold av 

finstoffrike masser (ca. 75% av partiklene har diameter mindre enn 1 mm) og et høyt 

vanninnhold. De finstoffrike massene vil opptre som et suspendert materiale, mens de 

groveste massene forflyttes langs bunnen. Den suspenderte og turbulente massen vil oppføre 

seg som væske, men med høyere viskositet enn rent vann. De fullt utviklede skredene har en 

høyere volumetrisk tetthet, og har ofte en inndeling med grovere masser i front og mot 

overflaten, og en hale med finere partikler og et høyere vanninnhold i bakkant. Den steinrike 

fronten beveger seg hovedsakelig grunnet partikkel-partikkel kollisjon, mens halen har en 

viskøs oppførsel. Denne oppbyggingen fører til en bølgende oppførsel. Viskøse masser 

strekkes ut og letter trykket til det oppstår en oppbremsing av fronten som så blir skutt i fart 

igjen som følge av innhenting av halen bak (Costa, 1984; Iverson, 2005).  

I områder hvor skredet har høyere energi, gjerne i helninger over 15 – 20°, vil skredet kunne 

erodere i bunnmaterialer og sideskråninger, og dermed forårsake medrivning av blant annet 

sedimenter og trær (Norem & Sandersen, 2012). Medrivning av masser fører til økt energi, og 

dermed høyere hastighet, beskrevet av Newtons andre lov. Skredets hastighet kan estimeres 

fra observasjoner utført under selve skredet, eller ved tilbakeberegning fra feltobservasjoner 

etter et skred har inntruffet (McKinnon, 2005). Høydeforskjeller på levéer avsatt i inner- og 

yttersving (De Blasio, 2011) og oppmåling av flythøyder kan bli brukt til tilbakeberegning. 

Oppmåling av flythøyder gjør det mulig å tilbakeberegne hastigheten på bakgrunn av 

Bernoullis ligning, ved formel: 
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 𝑣 =  √(2𝑔ℎ) (10) 

hvor v = er hastighet, g = tyngdens akselerasjon (9.81 m/s2) og h = flythøyde. 

Skredets hastighet varierer i tid og rom, og er ikke konstant gjennom en skredhendelse. 

Tilbakeberegning av hastigheten vil derfor kun være representativt på oppmålingspunktet. 

Formelen tar heller ikke hensyn til energitap gjennom friksjon og moment. Videre kan feil 

forekomme som følge av oppmåling av skader på trær forårsaket av sprut fra skredet 

(McKinnon, 2005). Som del av arbeidet i felt var det planlagt å tilbakeberegne hastigheten på 

bakgrunn av høydeforskjeller i levéer og flythøyder ut ifra skader på trær. I praksis tillot 

observasjonene kun sistnevnte.    

2.6 Løsmasseskred og klimaendringer 

De 115 siste årene er det påvist en klar temperatur- og nedbørsøkning i Norge. Fra 1900 frem 

til i dag har årsmiddeltemperaturen i Norge økt med omtrent en grad celsius (Figur 3), mens 

nedbørsøkningen er på mer enn 18 prosent for Norges fastland (Figur 4). Lokalt har denne 

økningen vært enda større (størst i vestlige og sørvestlige deler av landet), og den har vært 

størst om våren (27 prosent økning) (Hanssen-Bauer et al., 2015). I tillegg til den generelle 

nedbørsøkningen har det blitt flere moderate til kraftige nedbørshendelser (NGI, 2013), og 

korttidsnedbøren øker mer enn middelnedbøren (Sorteberg et al., 2018). Ifølge IPCC (2013) 

er menneskelig aktivitet årsaken til denne temperatur- og nedbørsøkningen. Med fortsatt 

økende klimagassutslipp er medianverdien for henholdsvis årstemperatur og årsnedbør i 

Norge forventet å øke med 4.5°C og 18% innen slutten av dette århundre. I tillegg er 

hyppighet og intensiteten til moderate og kraftige nedbørshendelser forventet å øke (Hanssen-

Bauer et al., 2015). 
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Figur 3:Temperaturavvik i Norge år for år fra 1900 til 2018 (Meteorologisk institutt, 2018).   
 

 

Figur 4: Nedbørutviklingen i Norge år for år fra 1900 til 2017 (Meteorologisk institutt, 2018). 
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Som nevnt (Kap. 2.4.1) er økt porevannstrykk i skråninger en viktig utløsningsårsak for 

løsmasseskred. Med en økning av antallet langvarige perioder med nedbør og kortvarige 

perioder med høyintensiv nedbør, er det naturlig å forvente hyppigere skredaktivitet i 

fremtiden (Hanssen-Bauer et al., 2015; NGI, 2013).  

2.7 Aktsomhetskart 

Som første indikasjon på skredutsatte områder benyttes aktsomhetskart. Aktsomhetskart viser 

potensielt skredutsatte områder, men gir ikke informasjon om skredsannsynligheten. 

Detaljgraden av kartene kan variere på bakgrunn av hvilke metoder som er benyttet i 

kartleggingen (Schanche, 2014).  

NVEs jord- og flomskred aktsomhetskart er landsdekkende kart som inkluderer jordskred, 

samt små og mellomstore flomskred (Schanche, 2014). Utløsningsområdene blir funnet ved 

en GIS-analyse på bakgrunn av en terrengmodell, hvor helningsvinkler, plankurvtur og 

størrelse på vanntilførende dreneringsområde blir beregnet for hver celle (piksel). Cellen blir 

deretter markert som en startsone hvis den er ovenfor en viss terskelverdi for hver egenskap 

på bakgrunn av; løsmassetype, tidligere skredaktivitet og kvaliteten på terrengmodellen. 

Terskelverdiene er i tillegg tilpasset til ulike regioner i Norge. På bakgrunn av terrenget blir 

deretter en GIS-metode benyttet for å beregne hvilken retning skredet kan bevege seg og hvor 

stor utløpssonene blir (Fischer et al., 2014).  

2.8 Utvalgte simuleringsprogram 

Simuleringsprogrammene som har blitt benyttet i denne oppgaven er RAMMS – DF og 

DAN3D. Begge er todimensjonale numeriske modelleringsverktøy som beregner utbredelsen 

av skred i et tredimensjonalt terreng (Bartelt et al., 2017; McDougall, 2006). Disse ble valgt 

da begge er mye brukt i forskningssammenheng (blandt andre: Dahl et al., 2013; Schraml et 

al., 2015). RAMMS (RApid Mass Movements Simulation) er utviklet av eksperter ved WSL 

institutt for snøskredforskning SLF, og er i utgangspunktet utviklet til å modellere snøskred 

(Bartelt et al., 2017; Hussin et al., 2012). Programmet er det mest brukte i forbindelse med 

konsulentvirksomhet (Sandersen, 2014). DAN3D (Dynamic ANalysis of landslides in Three 

Dimensions), er utviklet ved The Department of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences ved 

University of British Columbia UBC (McDougall, 2006; McDougall & Hungr, 2004; O. 
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Hungr Geotechnical Engineering Inc., 2010), og er en videreutvikling av det endimensjonale 

programmet DAN (Dynamic ANalysis of landslides) (Hungr, 1995).  

Som nevnt er dynamikken til løsmasseskred kompleks (Kap. 2.5), og hvor bestemte 

egenskaper kan være relevant i kun en kort periode. Dette gjør det utfordrende å simulere 

slike masser, og en forenkling er derfor nødvendig (McDougall, 2006). Begge programmene 

tar utgangspunkt i konseptet «equivalent fluid» som antar et hypotetisk materiale som er styrt 

av enkle reologier både innad i massene og langs glideplanet (Hungr, 1995), samt er det antatt 

konstant tetthet og inkompressibilitet av massene (Schraml et al., 2015). Da begge 

programmene er todimensjonale tar de utgangspunkt i gjennomsnittsverdier over 

strømningsdybden, dvs. dybdemidling av bevaringslovene. Det vil derfor være begrensninger 

knyttet til variasjoner i strømningsdybden. Denne forenklingen tar utgangspunkt i at skredene 

er grunne, dvs. dybden av massene er mindre enn lengden langs underlaget (Gauer & Harbitz, 

2014). 

De mest vanlige numeriske metodene for å løse de dybdemidlende bevaringslovene for et 

kontinuum er Euler og Lagrange. Førstnevnte bruker et fastsatt gitter, og kan sammenlignes 

med en observatør som står stille og ser skredet flyte forbi. Den andre deler flyten i 

deformerbare blokker, hvor bevegelsen i hver blokk blir beskrevet i tillegg til grensene 

mellom blokkene. Her forflyttes referansesystemet med flyten, og kan sammenlignes med en 

observatør som rir på overflaten av skredet (Gauer & Harbitz, 2014). RAMMS – DF benytter 

Eulers metode (Bartelt et al., 2017; Christen et al., 2010) med et kartesisk koordinatsystem og 

med den numeriske teknikken Total Volume Diminishing (TVD) Finite Volume Scheme 

(FVS). Det vil si at et gjennomsnitt av hver celleverdi blir beregnet på bakgrunn av flyten fra 

nabocellene (Schraml et al., 2015). DAN3D benytter «Smooth Particle Hydrodynamics» 

(SPH) som er en variant av Lagranges metode (McDougall, 2006). Her blir grensene mellom 

blokkene mer uskarpe ved at partikkelegenskapene smøres ut over en romlig avstand 

(Monaghan, 1992). Formlene blir her beregnet som summen fra alle nærliggende partikler og 

vektet som en funksjon av distansen mellom partiklene og fokuspunktet (McDougall, 2006). 

De beregnede massepartiklene blir flyttet til en ny kolonne for hvert tidssteg (Schraml et al., 

2015). Hvilken metode som er best avhenger helt av det aktuelle problemet (Gauer & Harbitz, 

2014). 
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Følgende bevaringslover for masse og bevegelsesmengde av et kontinuum er:  

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+  𝛻 ∙ 𝜌𝑣 =  0 (11) 

   

 𝜌(
𝜕𝜌𝑣

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ 𝜌𝑣 ⊗ 𝑣)  =  −𝛻 ∙ 𝜎 +  𝜌𝑔 (12) 

 

Hvor ρ er massens tetthet, t er tid, v(x, y, z, t) = (vx, vy, vz) er hastighetsvektoren i tre 

dimensjoner (x, y, z), σ(x, y, z, t) er Cauchys spenning, og g(x, y, z) = (gx, gy, gz) er vektorene 

for tyngdens akselerasjon (LeVeque, 2002). Ved å anta at tettheten er konstant, dvs. at flyten 

er inkompressibel blir Formel 11 og 12 forenklet til: 

 𝛻 ∙ 𝑣 =  0 (13) 

   

 𝜌(
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ 𝑣 ⊗ 𝑣)  =  −𝛻 ∙ 𝜎 +  𝜌𝑔 (14) 

 

ved dybdemidling av disse er videre utledning av Formel 13 og 14:   

 
𝜕ℎ

𝜕𝑡
+  

𝜕ℎ𝑣𝑥

𝜕𝑥
+  

𝜕ℎ𝑣𝑦

𝜕𝑦
 =  0 (15) 

   

 
𝜌 (

𝜕𝑣𝑥ℎ

𝜕𝑡
+  

𝜕ℎ𝑣𝑥
2

𝜕𝑥
+  

𝜕ℎ𝑣𝑥𝑣𝑦

𝜕𝑦
 )  =  

𝜕(𝜎𝑥𝑥ℎ)

𝜕𝑥
−  𝜏𝑧𝑥 +  𝜌𝑔𝑥ℎ 

(16) 

   

 
𝜌 (

𝜕𝑣𝑦ℎ

𝜕𝑡
+  

𝜕ℎ𝑣𝑥𝑣𝑦

𝜕𝑥
+  

𝜕ℎ𝑣𝑦
2

𝜕𝑦
 )  =  

𝜕(𝜎𝑦𝑦ℎ)

𝜕𝑦
−  𝜏𝑧𝑦 +  𝜌𝑔𝑦ℎ 

(17) 

 

hvor (vx, vy) er dybdemiddelhastigheten i (x, y) retninger, h er flytehøyden, (τxz, τyz) er 

skjærspenningen, (σxx, σyy) er dybdemiddelspenningen i normalretningen, og (gx, gy) er 

tyngdens akselerasjon (LeVeque, 2002). For videre utledninger av Formlene 15 – 17 se 

Christen et al. (2010) for RAMMS og McDougall (2006) for DAN3D.  

De indre spenningene er basert på Rankine’s earth pressure theory, hvor en indre 

friksjonsvinkel kontrollerer jordtrykkskoeffisientene. En positiv k-verdi oppstår når det 

flytende materiale er under aktive forhold (ka) (elongert), mens en negativ verdi oppstår når 
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materialet er sammenpresset under passive forhold (kp) (Hussin et al., 2012). DAN3D bruker 

en tilnærming forklart av Savage og Hutter (1989) til å beregne spenningsforholdene parallell 

og vinkelrett på glideplanet (McDougall, 2006):  

 𝑘𝑎/𝑝 = 2 (
1 ± 1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑𝑖 (1 + 𝑡𝑎𝑛2𝜑𝑏)

𝑐𝑜𝑠2𝜑𝑖
) − 1 

(18) 

hvor φi er den indre friksjonsvinkelen og φb er friksjonsvinkelen langs glideplanet. 

Førstnevnte er en statisk friksjonsvinkel, mens den andre er en dynamisk friksjonsvinkel. Den 

indre friksjonsvinkelen er som regel høyere enn den dynamiske friksjonsvinkelen. Når φb = 0 

er friksjonsvinkelen langs glideplanet neglisjerbar sammenlignet med den indre 

friksjonsvinkelen, som gir: 

 𝑘𝑎/𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45° ±  
𝜑𝑖

2
) 

(19) 

Formel 19 er implementert i RAMMS (Schraml et al., 2015). I denne studien har det blitt 

benyttet en verdi på φi = 35° for DAN3D, og en verdi på ka = kp = 1 for RAMMS – DF da 

dette er verdier anbefalt av manualene (Bartelt et al., 2017; O. Hungr Geotechnical 

Engineering Inc., 2010).  

2.8.1 Reologiske modeller 

DAN3D tillater et bredt utvalg av reologiske modeller basert på ulik materialoppførsel; 

Frictional-modellen, Voellmy-modellen, Laminær-modellen, Plastic-modellen og Bingham-

modellen (Hungr, 1995; McDougall, 2006), mens RAMMS – DF kun anvender Voellmy-

modellen (Bartelt et al., 2017). I denne oppgaven blir både Frictional- og Voellmy-modellen 

benyttet. Generelt blir Frictional-modellen anbefalt for simulering av tørre skred som er 

dominert av en partikkel-partikkel flyt, mens Voellmy-modellen blir anbefalt for skred med 

høyere vanninnhold (McDougall, 2006).  

Friksjonsmotstanden langs glideplanet (τ) i Frictional-modellen kan bli beskrevet som  

 𝜏 = (1 − 𝑟𝑢)𝜎𝑛𝑡𝑎𝑛𝜑𝑏 (20) 

hvor τ er skjærspenningen langs glideplanet, σn er dybdemiddelspenningen i normalretningen, 

φb er den dynamiske friksjonsvinkelen langs glideplanet og ru er poretrykkskoeffisienten. 
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Ved å legge til et ekstra ledd til Formel 20 kan friksjonsmotstanden i Voellmy-modellen bli 

funnet ved: 

 
𝜏 = 𝜎𝑛 tan 𝜑𝑏 +  𝜌𝑔

𝑣2

𝜉
 (21) 

hvor v er den dybdemidlede hastigheten og ξ er turbulenskoeffisienten [m/s2]. Den dynamiske 

friksjonsvinkelen φb blir i Voellmy-modellen uttrykt ved koeffisienten µ, hvor µ = tan φb.  

Det ekstra leddet i Voellmy-modellen ble lagt til av Voellmy (1955), og har senere blitt 

videreutviklet (Salm, 1993; Salm et al., 1990). Friksjonsmotstanden er todelt hvor den ene tar 

for seg den faste delen av skredet ved hjelp av Coulombs-friksjonsparameteren (μ), mens den 

andre tar for seg den viskøse eller turbulente friksjonen (ξ). Sistnevnte dominerer ved hurtig 

flyt, mens førstnevnte dominerer når skredet er i ferd med å stoppe. Sammen bestemmer de 

flytegenskapene til et skred (Bartelt et al., 2017).  

Ved tilbakeberegning av skredhendelser er det derfor to parametere som må kalibreres ved 

bruk av Voellmy-modellen (µ og ξ), mens ved bruk av Frictional-modellen er det kun en 

parameter som må kalibreres (φb). I tilbakeberegning anbefales verdier mellom 2.9 og 25° (μ 

= 0.05 – 0.47) for den dynamiske friksjonsvinkelen (φb), mens turbulensparameteren (ξ) med 

verdier innenfor intervallet 200 – 1000 m/s2. Generelt gir lave turbulensparameter en god 

tilnærming for skred med et høyt innhold av grovere sedimenter, mens høyere 

turbulensparameter passer for skred med et høyere innhold av finstoff (Bartelt et al., 2017).  

2.8.2 Utløsningsmodul 

Begge programmene tillater en startmetode basert på blokkutløsning. I denne metoden velger 

man et eller flere bestemte utløsningsområder med en gitt bruddkant (Bartelt et al., 2017; 

McDougall, 2006). RAMMS-DF tillater i tillegg en hydrografutløsning, hvor man tar 

utgangspunkt i et selvvalgt tverrsnitt i skredbanen. For et lite ikke-kanalisert skred er det 

anbefalt å bruke et definert utløsningsvolum, mens for kanaliserte skred er det anbefalt å 

bruke hydrografmetoden (Bartelt et al., 2017). 
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2.8.3 Erosjon 

Begge programmene tillater erosjon av masser. I RAMMS – DF har den nyeste versjonen 

(2017) en egen modul som tillater erosjon av masser (Frank et al., 2015). For simulering med 

erosjon i DAN3D legger man ved en egen fil med bestemte erosjonsdybder. 

Erosjonsmodulene har ikke blitt benyttet i denne oppgaven (Kap. 3.5.2), og blir derfor ikke 

beskrevet videre (McDougall, 2006).  

2.8.4 Oppsummering av de utvalgte simuleringsprogrammene 

De to beregningsverktøyene (RAMMS – DF og DAN3D) har flere likheter, og bygger på 

flere av de samme forenklingene. Forskjeller mellom de to programmene er blant annet 

knyttet til benyttelse av numerisk metode og spenningsforhold, samt muligheter i valg av 

reologiske modeller og utløsningsmoduler (Tabell 2). 

Tabell 2: Noen ulikheter mellom programmene RAMMS – DF og DAN3D (Bartelt et al., 2017; McDougall, 

2006).  

 RAMMS – DF DAN3D 

Numerisk metode Euler – FVS Lagrange – SPH 

Spenningsforhold Ka = kp = 1 Ka/p (Formel 19) 

Reologiske modeller Voellmy Frictional, Voellmy, Laminær, 

Plastic og Bingham 

Utløsningsmodul Blokkutløsning og hydrografmetoden Blokkutløsning 
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3 Metode 

I dette kapittelet følger en beskrivelse av oppbyggingen av prosjektet, samt de ulike metodene 

brukt i forbindelse med kartlegging, analyse og simulering (Figur 5). 

 

Figur 5: Flytdiagram som viser prosessen i denne oppgaven. 

3.1 Feltkartlegging 

Feltarbeid for detaljert kartlegging av to skredhendelser i Opsvik og vurdering av potensiell 

skredfare i Helgeland Sør ble gjennomført i løpet av september og oktober 2018. I forkant av 

feltarbeidet ble lokalitetene undersøkt ved bruk av ulike typer kart (topografiske kart, 

løsmassekart, berggrunnskart, aktsomhetskart), flyfoto, terrengmodeller, NVEs skreddatabase 

og meteorologiske data. Feltkartleggingen ble gjennomført for å utføre nøyaktige 

oppmålinger, i større grad av detalj enn det som er tilgjengelig fra kildene nevnt ovenfor, samt 

for å hente inn løsmasseprøver.  

3.1.1 Detaljert geomorfologisk kartlegging i Opsvik 

I felt ble det hovedsakelig fokusert på definering av skredområdet; utløsningsområde, 

erosjon/transport og avsetningsområder. Skredene ble undersøkt fra topp til bunn for å danne 

et bilde av hendelsesforløpet. Før kartleggingen startet ble Narve Opsvik, en grunneier i det 

aktuelle området, intervjuet. For å fortløpende kunne registrere observasjoner, fotografi og 

oppmålinger med koordinatposisjoner, ble det benyttet iPad med programmet Avenza Pro 

(Avenza Systems Inc., 2019). Kontinuerlig posisjonsbestemmelse ble utført ved bruk av 
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WAAS korrigert GPS, Garmin GPS 64s (GARMIN Ltd., 2016). Dette gir en 

posisjonsnøyaktighet med et standardavvik opp mot ±3 m (European Space Agency, 2009). 

Spade ble benyttet for prøvetaking av løsmasser, samt graving av sedimentprofiler. 

Tommestokk og laserkikkert ble brukt for å måle høyder, lengder og vinkler.  

Framgangsmåten for begge skredområdene gikk ut på:  

- Grundig kartlegging av utløsningsområdet; oppmåling av areal, høyde av bruddkant, 

vurdering av utløsningsårsak, definering av glideplan.  

- Identifisering av overflateavrenning. 

- Vurdering av områder med erosjon og avsetning; omtrentlig størrelse av avsetningene 

(lengde, bredde og høyde), høydeforskjeller i ytter- og innersving. 

- Generell kartlegging av terrenget (forsenkninger osv.), berggrunn (type og 

oppsprekking), løsmassedekke (type og tykkelse) og vegetasjon (type, tetthet og 

stammediameter). 

- Estimering av skredløpets bredde, dybde av løsmassene (erosjonsdybde), samt helning 

flere stedet i skredløpet.  

- Identifisering av flythøyden flere steder i skredløpet (skader på vegetasjon).  

3.1.2 Kartlegging av potensiell skredfare i Angermobekken 

Området ble undersøkt med hovedfokus på potensielle utløsningsområder og -årsaker, og 

skredbaner. Tverrprofil og høydemålinger ble målt ved bruk av en høypresisjon GPS av typen 

ALTUS CPOS-RTK (ALTUS Positioning Systems Inc., 2011), med en nøyaktighet ned på 

centimeternivå (Kartverket, 2019a). Da det på høydedata.no sine sider kun fantes en 

terrengmodell med nøyaktighet på 10 m ble en drone (DJI, 2016) flydd over området for å 

kunne oppnå en bedre nøyaktighet (ned mot 1 m), i tillegg til å få en oversikt over området. 

De innhentede dataene fra dronen ble dessverre slettet ved en feil. En nøyaktig terrengmodell 

ble derfor ikke produsert fra dronedata. I stedet ble det prosessert en terrengmodell basert på 

høydekotene på 1 og 5 m i et topografisk kart (Kartverket, 2019b). IPad med programmet 

Avenza Maps Pro (Avenza Systems Inc., 2019) ble benyttet for å fortløpende kunne notere 

observasjoner, fotografi m.m. med en posisjonsbestemmelse.  

 

https://hoydedata.no/LaserInnsyn/
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I felt ble det lagt vekt på: 

- Generell kartlegging av terrenget (forsenkninger, fjellblotninger osv.), berggrunn (type 

og oppsprekking), vegetasjon (tetthet og type). 

- Type og tykkelse av løsmasser, og evt. lagdeling.  

- Observasjoner av tidligere skredhendelser. 

3.2 Nedbørsdata 

For å undersøke om skredhendelsene ble utløst som følge av nedbør og/eller snøsmelting ble 

det innhentet nedbørsdata. Disse dataene ble deretter sammenlignet med de normaliserte 

terskelverdiene utarbeidet av Meyer et al. (2012). De normaliserte terskelverdiene ble benyttet 

da vestlige deler av landet har en lokal terskelverdi som er to – tre ganger høyere enn den 

absolutte terskelverdien. Forventede terskelverdier som må overskrides for utløsning av 

løsmasseskred i Angermobekken ble også funnet. For Opsvik ble nedbørsdataene innhentet 

fra målestasjonene Åkerneset og Linge (Figur 7). Åkerneset er den nærmeste målestasjonen 

til Opsvik og er lokalisert 900 moh, 10 km fra Opsvik. Data ble også innhentet fra Linge da 

dette er den nærmeste med registrerte historiske klimadata. Denne er lokalisert 34 moh, 13 km 

fra Opsvik. For å finne terskelverdiene til Angermobekken ble det innhentet nedbørsdata fra 

målestasjonen Leirfjord (53 moh) som er lokalisert 25 km i luftlinje unna (Figur 30). 

Måned- og årsnormaler for temperatur, nedbør og antall dager med nedbør i perioden 1961 – 

1990 ble innhentet fra eKlima.no (2019) for Linge og Leirfjord. Døgnverdier for hele juni 

måned fra Åkerneset og Linge ble innhentet fra eKlima, mens timesnedbøren for de samme 

stasjonene ble innhentet fra xGeo.no (2019). Perioden for døgnverdiene ble valgt på bakgrunn 

av å kunne analysere vannmetningen av løsmassedekket samt å studere varigheten av den 

aktuelle nedbørsperioden.  

Ved innhenting av døgn og timesverdier kreves det ekstra oppmerksomhet da disse kan 

defineres ulikt i klimaportalene. For eksempel vil døgnverdier som regel registreres klokken 

07.00 norsk tid. For nedbør som faller etter klokken 07.00 vil denne nedbørsmengden 

registreres påfølgende dag. Timesnedbør registreres som regel hver hele time. Nedbør som for 

eksempel faller mellom klokken 18.00 – 19.00 vil registreres klokken 19.00. 

 

http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39049&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.xgeo.no/
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3.3 Dreneringsanalyse 

Potensielle dreneringsveier og totale dreneringsareal vil kunne indikere hvordan vannet har 

påvirket utløsningsmekanismene for et skred, samt gi en bedre forståelse av skredets 

oppførsel. En hydrologisk analyse i programmet ArcMap 10.4 (ESRI, 2016a) ble derfor utført 

for Opsvik. Det ble valgt ut to punkt for hver hendelse; utløsningsområdet, og overgangen 

mellom skredløp og utløpsområde.  

Verktøyene som ble benyttet var; Flow direction, Flow accumulation, Snap pour point og 

Watershed.  

Flow direction beregner hvordan vannstrømmen fra ei celle (piksel) i terrengmodellen vil 

spres til nabocellene. Modellen er en såkalt «eight-direction» modell, og vannstrømmen har 

åtte alternative retninger henholdsvis til hver av de respektive nabocellene (ESRI, 2016c). 

Antall celler som drenerer inn i en spesifikk celle ble deretter beregnet ved hjelp av verktøyet 

Flow accumulation (ESRI, 2016b). Dette gir en sannsynlig indikasjon på hvor vannet samles 

og kanaliseres.  

For å beregne totalt areal som drenerer vann inn mot et spesifikt område ble deretter 

verktøyene snap pour point og watershed benyttet. Snap pour point benyttet resultatet fra 

Flow accumulation som input. Her velges det ut spesifikke punkt, og hvor verktøyet så vil 

finne det nærmeste punktet med det største tilførselsarealet (ESRI, 2016d). Watershed ble 

deretter benyttet til å finne vannskillene, og deretter beregne antall celler som vil drenere vann 

inn til det aktuelle punktet (ESRI, 2016e).  
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3.4 Kornfordelingsanalyse 

For å vurdere sedimentenes egenskaper ble det utført kornforndelingsanalyse på 

sedimentprøvene innhentet i Opsvik og Angermobekken (Tabell 3 & Figur 6). Partikler med 

en diameter større enn ca. 60 mm ble ikke prøvetatt, men ble fotografert.  

Tabell 3: Oversikt over innhenting og navngivingen av sedimentprøvene. 

Område (skred) Prøve nr.  Hvor prøven er tatt 

 OS – 1 Utløsningsområdet 

Opsvik sør 
OS – 2 Levée 

OS – 3 Under glideplanet 

 OS – 4 Levée 

 ON – 1 Utløsningsområdet 

Opsvik nord 
ON – 2 Levée 

ON – 3 Under glideplanet 

 ON – 4 Skredlobe 

Angermobekken A – 1 Skråning i elveløpet 

 

 

Figur 6: Oversikt over hvor sedimentprøvene ble innhentet (svarte sirkler), stiplet rød linje viser omrisset av 

skredhendelsene. Opsvik nord til venstre, Opsvik sør til høyre. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 

 

Fraksjonsinndeling av partiklene ble bestemt på bakgrunn av verdiene i Tabell 4. På bakgrunn 

av sedimentenes graderingsgrad kan avsetningsmiljøet tolkes, hvor morener er velgraderte. En 

sedimentprøve blir omtalt som torv om over 30% av massene er organisk materiale (Statens 

Vegvesen, 2014). Resultatene fra kornfordelingsanalysene ble brukt til å finne den indre 

friksjonsvinkelen ut fra utarbeidede tabeller (Holtz et al., 2011). For morenemateriale øker 

denne ved høyere innhold av grovfraksjoner, og desto mer kantet sedimentene er 

(Ameratunga et al., 2016). 
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Tabell 4: Fraksjonsinndeling (Statens Vegvesen, 2014). 

Fraksjon Kornstørrelse 

[mm] Grovinndeling Fininndeling 

Blokk - > 600 

Stein - 600 – 60 

Grus Grov 60 – 20 

 Middels 20 – 6 

 Fin 6 – 2 

Sand Grov 2 – 0.6 

 Middels 0.6 – 0.2 

 Fin 0.2 – 0.06 

Silt Grov 0.06 – 0.02 

 Middels 0.02 – 0.006 

 Fin 0.006 – 0.002 

Leir - < 0.002 

 

Kornfordelingsanalysene ble utført i sedimentlaboratoriet ved Universitetet i Oslo, og ble 

utført i henhold til Statens Vegvesen (2014) sine anbefalinger. En representativ masse av hver 

prøve ble uthentet ved å legge den godt blandede prøven utover et brett, og deretter dele 

prøven i fire like store deler. To av delene som lå diagonalt fra hverandre ble så valgt ut og 

deretter blandet godt. Denne massen ble igjen delt i fire like store deler. Prosessen ble utført 

til ønsket mengde (100 – 200 g) var oppnådd. Prøvene ble plassert i forhåndsveide og -

markerte plastbeholdere, og plassert i et varmeskap i ca. 24 timer på 105°C. Etter tørking av 

prøvene ble hver prøve veid. En slik tørkeprosess fører til delvis forsteining, og de ble derfor 

tilsatt vann før de ble fryst i ÷18°C over natten. For å unngå forsteining av prøvene ble 

prøvene frysetørket i tre døgn. Frysetørking er en prosess hvor sedimentene blir nedkjølt 

(÷55°C) i vakuum, hvilket forårsaker at isen i sedimentene sublimerer. 

Innholdet av organisk materiale blir bestemt på bakgrunn av organiske masser med diameter 

<2 mm. Etter frysetørking ble derfor prøvene tørrsiktet i en sikt med en maskediameter på 2 

mm. Alt over 2 mm ble veid, og deretter siktet i sikter på henholdsvis 16, 8, 4 og 2 mm. For å 

sikre at alle partikler mindre enn den gitte siktestørrelsen gikk gjennom sikten, ble det siktet 

godt i 5 – 8 min. Massene innenfor de ulike intervallene ble deretter veid, slik at den 
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prosentvise vekten av hver fraksjon i forhold til totalen kunne bli beregnet og deretter 

kumulativt plottet. 

Klassifisering av massene med en diameter <2 mm ble funnet ved hjelp av laserdiffraksjon 

(Beckman Coulter: LS 13 320 Laser Diffraction Particle Size Analyzer). Hver prøve ble 

blandet med 5% natriummetafosfat (NaPO3 – 5%), og plassert i et ultrasonisk bad i 5 min for 

å forsikre minst mulig sammenkitting, for å så bli målt med laserdiffraksjonen. En 

laserdiffraksjon måler størrelsen på partiklene basert på lysbrytningen forårsaket av laserlys. 

Hver enkelt størrelse vil gi opphav til et bestemt mønster, slik at instrumentet deretter kan 

plotte den kumulative fordelingen av hver enkelt prøve (Beckman Coulter, 2011). For å oppnå 

mest mulig korrekte resultat skulle sedimentmengden (0.200 – 0.600 g) føre til en 

formørkelse på 8 – 12% og prosessen ble utført minimum to ganger per prøve. Når to prøver 

hadde tilnærmet like resultat ble det tatt et gjennomsnitt av disse. 

Høyt organisk innhold kan føre til skader på apparatet. Det ble derfor gjennomført glødetap 

på prøve OS – 1 og ON – 2, hvilket vil si at de organiske massene blir brent bort. Prøvene ble 

plassert i en ovn med temperatur på ca. 450°C i 60 minutter. Massene ble deretter veid. Etter 

utførelsen av glødetapet var innholdet av organiske masser fremdeles for høyt til å kunne 

utføre de resterende massene i laserdiffraksjonen. Grunnet problemer knyttet til ovnen ved 

Universitetet i Oslo var det ikke mulig å utføre videre glødetap. Videre analyser ble derfor 

ikke gjennomført, og disse to prøvene har derfor ikke fullstendig kornfordelingsanalyse. 

3.5 Simulering 

Programmene RAMMS – DF 1.7.20 (SLF/WSL, 2017) og DAN3D (O. Hungr Geotechnical 

Engineering Inc., 2010) ble benyttet for tilbakeberegning av skredhendelsene i Opsvik samt 

simulering av potensielle skredområder i Angermobekken.  

Tilbakeberegning er en prosess hvor inputparametere i en modell endres til resultatet blir 

besluttet å være en god tilnærming av den observerte skredhendelsen. Å bestemme hvilke 

verdier som er de viktigste å vektlegge i en slik beslutning krever ekspertkunnskap, og 

påvirkes av subjektive meninger (Bartelt et al., 2017). For å redusere det subjektive 

perspektivet har McKinnon (2005) foreslått et sett med reologiske parametere, og en 

kvantitativ vurdering av disse. Ved konsekvent bruk av parameterne vil det være enklere å 
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sammenligne resultat på tross av ulike brukere, og å uthente definerte trender. De generelle 

stegene i en tilbakeberegning er: 

1. Kartlegging og beskrivelse av en hendelse (Kap. 3.1). 

2. Utarbeidelse av nødvendige filer og valg av parametere. 

3. Utførelse av simuleringen. 

4. Utvalg av best tilnærmede parameterne. 

3.5.1 Utarbeidelse av nødvendige filer og valg av parametere 

Shapefiler av utvalgte utløsningsområder benyttet i simuleringene ble utarbeidet i ArcMap. 

Terrengmodeller (DTM) prosessert fra LiDAR data med en nøyaktighet på 1 m ble lastet ned 

fra Kartverket (2018a) for Opsvik. For Angermobekken ble terrengmodellen prosessert fra 

høydekvoter lastet ned fra geonorge.no (Kartverket, 2019b) og deretter konvertert til 

rasterfiler i ArcMap. Nøyaktigheten for denne modellen ble bestemt av avstanden mellom 

høydekvotene på 1 m opp til 250 moh og 5 m ovenfor. Disse oppløsningene, 1 m for Opsvik, 

og 1 og 5 m for Angermobekken, ble brukt for alle simuleringer.   

For simulering i DAN3D kreves inputene materialparameter (material parameters), 

kontrollparameter (control parameters) og topografiske datafiler (grid files). 

Materialparameter er verdier som beskriver skredmassene, kontrollparameter er verdier for 

kjøringen av programmet (f.eks. valgte tidssteg) og topografiske datafiler beskriver det 

tredimensjonale terrenget (O. Hungr Geotechnical Engineering Inc., 2010). Utenom de 

dynamiske friksjonsvinklene og turbulensparameterne som inngår i Voellmy- og Frictional-

modellene (Kap. 3.5.2 & 3.5.4) ble alle kontroll- og materialparameterne valgt ut på bakgrunn 

av manualens anbefalinger (O. Hungr Geotechnical Engineering Inc., 2010), og ble holdt 

konstant for alle simuleringer (Tabell 5). Topografiske datafiler som kreves er en 

terrengmodell over området (path topography file) og en fil som inneholder ønsket 

utløsningsområde (source topography file). Disse filene må være innenfor er ramme på 

1000*1000 m. I aktuelle områder som overgår dette kravet må nøyaktigheten på 

terrengmodellen reduseres, noe som ble unngått der det var mulig. Ved utløsning av 

Angermobekken øst med parameterne μ = 0.05 (φb = 2.9°) kombinert med ξ = 1000 m/s2 

(Kap. 3.5.4) måtte områder med en nøyaktighet på 1 m reduseres til 2 m for å oppfylle disse 

kravene. Filene ble bearbeidet i ArcMap og deretter prosessert til korrekt filformat (.grd) i 
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programmet Surfer 11 (Golden Software, 2019). For mer informasjon om prosessering av 

disse filene se rapport utarbeidet av ICG-Safeland (2010).  

Tabell 5: Kontroll- og materialparametere for DAN3D (O. Hungr Geotechnical Engineering Inc., 2010). 

Control Parameter Default Value Material Parameter Default Value 

Unit Weight of water [kN/cu.m] 9.81 Internal friction angle 

[°] 

35 

No. of Materials 1 Unit weight [kN/m3] 20 

No. of Particles 2000   

Erosion Rate 0   

Maximum Simulation Time [s] 1000   

Time Step [s] 0.1   

Stiffnes Coefficients 200   

Smoothing Length Constant 4   

Velocity Smoothing Coefficient 0   

Slide Margin Cutoff Thickness 0   

 

For kjøring i RAMMS – DF kreves kun en terrengmodell over området. Utløsningsområder, 

erosjonsområder og kalkuleringsdomener kan tegnes direkte i programmet, eventuelt 

innhentes gjennom forhåndstegnede shapefiler. Det kreves også et sett med parametere i 

tillegg til de dynamiske friksjonsvinklene og turbulensparameterne (simulation parameters, 

numerical parameters og miscellaneous parameters), og disse ble valgt på bakgrunn av 

manualens anbefalinger (Bartelt et al., 2017). Disse parameterne (Tabell 6) ble holdt konstant 

for alle simuleringer. 

Tabell 6: Simulerings-, numeriske- og diverse parametere for RAMMS – DF (Bartelt et al., 2017). 

Simulation parameters Default Value Numerical parameters Default Value 

End time [s] 1000 Numerical scheme SecondOrder 

Dump step [s] 5.00 H Cutoff [m] 0.000001 

Density [kg/m3] 2000 Miscellaneous Parameters Default Value 

Lambda 1.00 Obstacle file None 

Yield stress Not used Curvature  On 
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3.5.2 Utførelse av simuleringen 

De reologiske friksjonsmodellene brukt i tilbakeberegningene er Frictional og Voellmy (Kap. 

2.8.1). For tilpasning av Frictional-modellen for kjøring i RAMMS – DF ble tan φb beregnet 

for verdien av parameteren µ. For utvalg av verdiene til parameterne: den dynamiske 

friksjonsvinkelen (φb), friksjonsparameteren (µ) og den turbulente parameteren (ξ) ble det 

brukt et matematisk utvalg, som beskrevet nedenfor.  

De matematisk utvalgte verdiene er valgt gjennom rammeverket foreslått av McKinnon 

(2005). For Voellmy-modellen ble en av parameterne (μ og ξ) endret mens den andre ble 

holdt konstant. µ ble variert mellom 0.05 og 0.2 med et intervall på 0.05, mens ξ ble variert 

mellom 500 og 2000 m/s2 med et intervall på 500, samt en verdi på 100 m/s2. For Frictional-

modellen ble parameteren φb variert mellom 5 og 45° med et intervall på 5°, i tillegg til en 

dynamisk friksjonsvinkel på 17°. De to reologiske modellene med tilhørende parametere ble 

alle simulert med en simultan blokkutløsning: oppmålt utløsningsområde (areal og bruddkant) 

og estimert totalt skredvolum utløst i utløsningsområdet. Blokkutløsning ble valgt for alle 

simuleringene da dette er den eneste mulige utløsningsmetoden for DAN3D, samt at 

blokkutløsning er anbefalt for skred i åpne skråninger (Bartelt et al., 2017). For å kunne 

inkludere medrivning ble det utført en blokkutløsning av det estimerte totale skredvolumet, 

som anbefalt av Bartelt et al. (2017). Erosjonsmodulen ble ikke benyttet da det er utfordrende 

å estimere erosjonsområder og erosjonsdybder i potensielle skredbaner (McKinnon, 2005).  

3.5.3 Valg av de best tilnærmede parameterne 

Vurdering av parametere som passer best til observasjoner kan bli utført kvalitativt eller 

kvantitativt. I denne oppgaven har det blitt fokusert på å minimere det subjektive aspektet, og 

det har derfor vært et hovedfokus på en kvantitativ vurdering. For å kunne vurdere kvaliteten 

av denne metoden har simuleringsresultat med bruk av Voellmy-modellen også blitt fremstilt 

kvalitativt. For å kunne utføre oppmåling av differanseverdier ble simuleringsresultatene 

prosessert til ASCII-filer og lastet opp i ArcMap.  

Den kvantitative evalueringen ble utført ved å finne den normaliserte indeksen av 

vurderingskriterier foreslått av McKinnon (2005): utløpslengde (Kap. 2.3.1), idealisert 

utløpslengde, siktevinkel (Kap. 2.3.1), maksimal hastighet og en krumlinjet distanse. 

Idealisert utløpslengde er basert på en blokk som følger Coulombs lov (Körner, 1976), mens 
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en krumlinjet distanse beskriver distansen av skredløpet målt langs terrenget. Disse 

vurderingskriteriene ble brukt i evaluering av simuleringsresultat utført i et todimensjonalt 

terreng. For å tilpasse kriteriene til resultat i et tredimensjonalt terreng har differansen i areal 

blitt benyttet i stedet for en krumlinjet distanse, og hvor idealisert utløpslengde ble sett bort i 

fra. Maksimal hastighet ble sammenlignet med et punkt i skredbanen med oppmålt flythøyde, 

og deretter omgjort til hastighet fra Formel 10. Den normaliserte indeksen av utløpslengde, 

siktevinkel og maksimal hastighet ble funnet ved Formel 22, og vil gi et prosentvis avvik fra 

observasjonene. Arealdifferansen ble beregnet ved Formel 23 – 26 (Schraml et al., 2015). Ax 

tilsvarer arealet hvor simulert og observert areal overlapper, Ay tilsvarer simulert areal utenfor 

skredbanen, og Az tilsvarer observert areal som ikke har blitt simulert. Resultatene er mer 

korrekt desto nærmere Ω er lik 0.  

 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 (𝛥) =  
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑡 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡
∗ 100 (22) 

 𝛼 =
𝐴𝑥

𝐴𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡
 

(23) 

 
𝛽 =

𝐴𝑦

𝐴𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡
 

(24) 

 
𝛾 =

𝐴𝑧

𝐴𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡
 

(25) 

 Ω = (𝛼 −  𝛽 −  𝛾) (26) 

En verdi av normalisert indeks på 0% tilsvarer en perfekt simulering, ±10% tilsvarer meget 

gode simuleringer, ±30% tilsvarer gode simuleringer, mens >±30% tilsvarer dårlige 

simuleringer (McKinnon, 2005).  

I uthenting av verdier for utløpslengder, siktevinkel og beregning av arealdifferanse, samt for 

den visuelle fremstillingen, har verdier for maksimale flythøyder <0.1 m blitt ekskludert.  

3.5.4 Metode for simulering av potensielle skredhendelser 

De kartlagte utløsningsområdene i Angermobekken (Kap. 6.4) ble utløst ved blokkutløsning i 

både RAMMS – DF og DAN3D. I Angermobekken vest ble flere potensielle utglidninger 

kartlagt. Disse ble simulert med en simultan blokkutløsning, samt at ett av disse i tillegg ble 
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utløst som én enkelt hendelse. Arealet for de kartlagte utløsningsområdene var 8400 m2 for de 

totale utglidningene og 1000 m2 for den ene utglidningen i Angermobekken vest, samt 11 600 

m2 for Angermobekken øst. Bruddkanten ble valgt på bakgrunn av typiske dybder for 

utglidninger og løsmassemektigheten i området; 0.5 og 1.0 m for Angermobekken vest, og 0.5 

m for Angermobekken øst.  

Valg av reologisk modell, dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere er utført på 

bakgrunn av resultat fra tilbakeberegningen av skredhendelsene i Opsvik (Tabell 28 & 29). 

Frictional-modellen har blitt sett bort ifra da denne ble vurdert til å være en dårlig tilnærming 

(Kap. 7.4.1). Parameterne µ = 0.2 (φb = 11.3°) kombinert med ξ = 500 m/s2, og µ = 0.15 (φb = 

11.3°) og 0.2 kombinert med ξ = 100 m/s2, ga minst avvik fra observasjonene og har blitt 

benyttet i simuleringene i Angermobekken. I tillegg til disse parmaterne ble også en µ-

parameter på 0.05 (φb = 2.9°) kombinert med ξ på 1000 m/s2 benyttet. Dette er parametere 

anbefalt for simulering av vannholdige skred med høyt innhold av finstoff (silt og leir) 

(Bartelt et al., 2017), og ble valgt da kornfordelingsanalysene viser et høyere innhold av 

finstoff i løsmasseprøven innhentet fra Angermobekken enn de innhentet fra Opsvik (Figur 39 

& 40). 
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4 Områdebeskrivelse og 

feltobservasjoner – Opsvik 

4.1 Skredhendelsene 

De undersøkte skredene befinner seg i Opsvik i Stranda kommune, Møre og Romsdal (Figur 

7), og skjedde på den nord-østvendte siden av fjellet «Fonna». Ingen av skredhendelsene er 

innenfor NVEs aktsomhetsområde for jord- og flomskred (Figur 8) (NVE, 2019a). Begge 

hendelsene er antatt å ha skjedd mellom klokken 21:00 og 23:00 24. juni 2013, etter en 

periode med kraftig nedbør (N. Opsvik, personlig kommunikasjon, 27.09.2018).  

Begge skredene forårsaket stor skade på planteskog og skogsveier. Det sørligste skredet 

(Opsvik sør) forårsaket i tillegg skade på dyrket mark, og krevde flere dager med 

opprydningsarbeid. Slam fra det sørligste skredet ble transportert helt ut i fjorden og ga 

problemer for et fiskeoppdrettsanlegg i elvemunningen (N. Opsvik, personlig 

kommunikasjon, 27.09.2018). 

Fremdeles vises skredbanene godt i terrenget, bortsett fra avsetninger på dyrket mark og 

skogsveier. Overflatevann har ført til delvis utvasking av finere sedimenter. I tillegg har 

reetablering av vegetasjon startet. Skogsveiene som ble skadet under hendelsene er reetablert, 

og det er anlagt kulverter under noen av disse.  
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Figur 7: Oversiktskart over området rundt Stranda i Møre og Romsdal. De to skredene i Opsvik er markert som 

Opsvik nord og Opsvik sør. Linge og Åkerneset er målestasjonene benyttet for innhenting av temperatur- og 

nedbørsdata. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 

 

 
Figur 8: Aktsomhetskart for jord- og flomskred (brune polygon) (NVE, 2019a). Skredhendelsene er omrisset i 

rødt. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 

Linge Opsvik nord 

Opsvik sør 

Åkerneset 
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4.2 Geologi og vegetasjon 

Berggrunnen i området er ifølge berggrunnskartet til NGU (2019a) diorittisk til granittisk 

gneis (Figur 9). I felt ble det kun observert granittisk gneis, og denne var noe oppsprukket i 

utløsningsområdet.  

Løsmassekartet (Figur 9) viser at fjellsiden hovedsakelig er dekt av morene. Det nordlige 

skredet (Opsvik nord) har ifølge NGUs løsmassekart i hovedsak gått i usammenhengende/tynt 

morenedekke, og i sammenhengende, stedvis tykt morenedekke i nedre deler. Det sørlige 

skredet har derimot gått i sammenhengende, stedvis tykk morene, og i breelvavsetning i 

ytterste deler av utløpsområdet (NGU, 2019b). Feltbefaring bekrefter at fjellsiden var dekt av 

morene med en varierende mektighet på 0.30 – 1 m. I tillegg ble det observert et torvdekke 

med et nettverk av små røtter i øvre deler. 

I øvre deler er skråningen bevokst av spredt fjellbjørk, einer, mose og lyng. Nedover i siden 

ble det observert bjørk, plantet granskog, spredt furu og einer. Skogen ble generelt sett større 

(stammediameter og høyde) og mer tettvokst nærmere havnivå. 

 

Figur 9: Løsmassekart (venstre) og berggrunnskart (høyre) (NGU, 2019b). Diorittisk til granittisk gneis er 

representert i lys rosa i berggrunnskartet (NGU, 2019a). Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 
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4.3 Klima og nedbørsdata 

Måned- og årsnormaler innhentet fra målestasjonen Linge gir en gjennomsnittsnedbør på 

1290 mm i året, og en gjennomsnittlig årstemperatur på 7.1 °C (Tabell 7).  

Tabell 7: Måned- og årsnormaler for temperatur [°C], nedbør [mm] og antall dager med nedbør >1 mm i 

perioden 1961 – 1990, målt ved stasjonen Linge (eKlima, 2019). 

 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Juli Aug Sep Okt Nov Des År 

Temp 0.8 1 2.9 5.5 10 13 14.3 13.9 11 7.9 3.7 1.5 7.1 

Nedbør 136 101 106 75 46 53 75 77 144 149 153 175 1290 

Dager med nedbør 11 9.4 9.7 8.3 6.9 8.8 11.4 12.2 14 13 12 13 128.9 

 

Registrert døgnnedbør fra målestasjonene Linge (Figur 10) og Åkerneset (Figur 11) viser at 

nedbørshendelsen før skredhendelsene skjedde varte fra 21. til 24. juni (registrert 22 – 25 

juni). Linge har registrert totalt 48 mm nedbør disse dagene, mens Åkerneset har registrert 

68.2 mm. Timesnedbør fra hendelsesdagen viser av totalt 21.6 mm nedbør som ble registrert 

ved Linge falt 15 mm innenfor tidsrommet 18.00 – 23.00 (Figur 10). I samme tidsrommet ble 

det registrert 27.7 mm ved Åkerneset av totalt 36.7 mm (Figur 11). Disse målingene stemmer 

overens med gjenfortellinger fra grunneier fra hendelsesdagen. Han kunne fortelle at det var 

relativt tørt hele dagen, mens det på ettermiddagen inntraff en kraftig regnbyge i tillegg til 

torden (N. Opsvik, personlig kommunikasjon). Ifølge xGeo (2019) forekom det ingen 

snøsmelting i området i denne perioden, da denne allerede var smeltet bort.  
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Figur 10: Registrert døgnnedbør ved stasjonen Linge i juni 2013 (xGeo, 2019). 
 

 
Figur 11: Registrert døgnnedbør ved stasjonen Åkerneset i juni 2013 (xGeo, 2019). 
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4.4 Opsvik sør 

4.4.1 Skredets karakteristikk 

Fra toppen av utløsningsområdet til ytterst i utløpsområdet strekker skredet seg 1100 m i 

luftlinje. Skredet startet 550 moh og endte omtrent 127 moh. Med en høydeforskjell på 423 m 

gir dette en siktevinkel lik 21°. Skredet har en uregelmessig form, med en markant bruddkant. 

Store deler av skredbanen har en typisk bredde på 30 – 35 m, men på det bredeste er 

skredbanen oppe i 80 m (Figur 12 – 15).  

Dominerende erosjon/avsetning ble observert med et skille på omtrent 20° helning (Figur 15). 

I tillegg til erosjon av løsmassedekket har skredet revet med seg store mengder plantet 

granskog. Massene er hovedsakelig avsatt i utløpsområdet, samt i slakere partier (<20°) og 

ytterkanten av skredbanen.  

 

Figur 12: Inndeling av skredhendelsen Opsvik sør i henholdsvis utløsningsområde, skredløp og utløpsområde 

(Kartverket, 2018b). 
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Figur 13: Oversiktsbilde av Opsvik sør, inkludert noen feltobservasjoner. Nedre del av utløpsområdet mangler 

på bildet. Foto: Anders Solheim, august 2018. 

 

30 m 

80 m 

35 m 

Område med torv 

Utløsningsområdet 

(550 moh) Grense mellom spredt fjellbjørk og mer tettvokst bjørkeskog 

Overgang mellom torv og morenedekke 

Grense mellom bjørkeskog 

og plantet granskog 

Overgang mellom skredløp 

og utløpsområde 



40 

 

 
Figur 14: Oversikt over Opsvik sør sin uregelmessige form, inkludert inndeling av utløsningsområdet, 

skredbanen og utløpsområdet. Bildet er tatt like etter skredhendelsen skjedde. Foto: Einar Anda, juni 2013. 
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Figur 15: Helningskart fra skredet med inntegnet skredomriss og erosjonsområder i Opsvik sør. Stiplet linje 

ytterst i skredbanen indikerer område med finere løsmasseavsetninger (slam).  

4.4.2 Utløsningsområdet 

Utløsningsområdet (Figur 16) er svakt konkavt og har en gjennomsnittlig helning på 23° 

(Figur 15). Området er godt definert med en markant bruddkant. Bruddkanten har en 

gjennomsnittlig høyde på 48 cm (20 – 60 cm) (Figur 17), og arealet av utløsningsområdet ble 

målt i felt å være 770 m2. Dette tilsvarer et utløsningsvolum på omtrentlig 370 m3. Ovenfor 

utløsningsområdet er topografien noe slakere (Figur 15).  

Løsmassedekket består av torv og morene med en omtrentlig høyde på tilsammen 50 cm, 

direkte ned på svaberg. Det øverste torvlaget (ca. 30 cm) var mørk i fargen, hadde et nettverk 

av små røtter, høy fasthet (kohesjon) og var noe oppsprukket. De nederste ca. 20 cm ble 

observert til å være morene. På overflaten av dekket ble det observert overflateavrenning, 

hvor tre større dreneringsspor rant ned mot utløsningsområdet. I tillegg ble det i bruddkanten 

observert sildring av vann ut fra torvlaget. Dette indikerer at torvlaget er vannmettet i perioder 

med mye nedbør, og at det da dreneres vann ned til utløsningsområdet (Figur 17).  
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Berggrunnen er identifisert som granittisk gneis. I bilder tatt noen få dager etter hendelsen kan 

det sees et tynt dekke av løsmasser (humus) med lineasjoner på bergoverflaten (Figur 18 & 

19). Grunnet utvasking ble ikke dette observert i felt høst 2018. Intakte utglidninger av torv 

ble observert. Bergoverflaten med det tynne dekke av løsmasser (Figur 18) er tolket til å være 

skredets glideplan i utløsningsområdet.  

Vegetasjonen i området rundt utløsningsområdet er hovedsakelig bestående av et tynt dekke 

av gress og mose, spredt fjellbjørk (høyde: 3 – 5 m) og einebusker.  

 

Figur 16: Omriss (i rødt) av utløsningsområdet til Opsvik sør. Foto: Einar Anda, juni 2013. 
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Figur 17: Oppmåling av bruddkant i utløsningsområdet til Opsvik sør.  

 

 
Figur 18: Granittisk gneis med et tynt dekke av løsmasser i utløsningsområdet til Opsvik sør, samt observasjon 

av intakt utglidning. Bildet er tatt på oppsiden av utløsningsområdet. Foto: Einar Anda, juni 2013. 
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Figur 19: Løsmasser med lineasjoner på overflaten av berggrunnen i utløsningsområdet til Opsvik sør. Foto: 

Einar Anda, juni 2013. 

4.4.3 Skredløpet og utløpsområdet 

Løsmassedekket i skredløpet er identifisert som morene med varierende tykkelse. Stedvis ble 

det observert glattpolert berg. Berggrunnen tolkes til å være skredets glideplan i skredløpet, 

og stedvis i midtre deler av morenedekket.  

Vegetasjonen i øverste deler av skredløpet består hovedsakelig av bjørk, samt noen 

einebusker og furutrær (stammediamter: 15 cm, avstand: ca. 3 m). Fra 460 moh endres skogen 

betydelig til tettvokst plantet granskog (stammediameter: 15 – 30 cm, høyde: ca. 20 m, 

avstand: 1 – 2 m). 260 moh slutter plantefeltet og skogen går over til spredt blandingsskog 

(gran, furu og løvtrær). 

I områder over 20° ble det observert gjennomsnittlig 30 cm erosjon av morenedekket. Dette 

tilsvarer et erosjonsvolum på 5600 m3, i tillegg til medrevet skog. De transporterte massene 

med skog og løsmasser ble observert avsatt i levéer i ytterkant og yttersvinger av skredbanen 
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(Figur 20 & 21). I slakere områder (<20°) ble det observert et tynt dekke av avsatte løsmasser, 

samt skredlober, også i mer sentrale deler av skredbanen (Figur 21). Flere steder ble det 

observert intakte utglidninger med eldre vegetasjon på overflaten. I nedre del av skredløpet, 

fra 260 moh og ut på de dyrkede markene, er skredbanen dominert av avsetningsprosesser 

(Figur 12 & 15). Dette området defineres som utløpsområdet. Avsetningene på de dyrkede 

markene ble ryddet noen dager etter hendelsen, og var derfor ikke mulig å observere i felt i 

2018. Ut ifra bilder kan det sees en overgang i avsatte løsmasser mellom de to markene (145 

moh), hvor det hovedsakelig er avsatt finere løsmasser på den ytterste marken (Figur 14). 

Dette blir tolket til å være slam som har blitt avsatt i fronten av skredet, og blir ikke 

medregnet i oppmåling av siktevinkel.  

Observasjon av skadet vegetasjon og oppstuing opp mot trær langs skredbanen indikerer en 

flythøyde på 0.5 – 1 m. Det ble i tillegg observert skader på noen av trærne i 2 m høyde. Disse 

skadene antas å komme fra masser som har blitt slynget opp, og indikerer derfor ikke skredets 

reelle flythøyde. I utløpsområdet ble det observert skader som indikerer en flythøyde på 2.3 m 

(Figur 22). Høyden til de oppstuede løsmassene var generelt mindre enn høyden på skaden 

som indikerte flythøydene. Det antas derfor at skredet var svært vannholdig.  

              

Figur 20: Nedre deler av skredbanen i overgang mot utløpsområdet til Opsvik sør. Illustrerer de store mengdene 

av granskog som ble transportert og avsatt av skredet. Foto: Einar Anda, juni 2013. 
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Figur 21: Erosjon i midtre deler av skredløpet til Opsvik sør, og avsetninger i utkanten. Foto: Einar Anda, juni 

2013  
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Figur 22: Oppmåling av skader i bark ved Opsvik sør. Den dyrkede marken i bakgrunnen er ryddet for skredavsetninger. 
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4.5 Opsvik nord 

4.5.1 Skredets karakteristikk 

Opsvik nord strakk seg fra ca. 470 moh og til ca. 315 moh, en avstand på om lag 430 m i 

luftlinje. Dette gir en siktevinkel på 20°. Den definerte skredbanen har en noe uregelmessig 

form med to markante utstikkere. Skredbanen er bredest i øvre fjerdedel (30 – 40 m), og 

smalner deretter inn til 15 – 20 m (Figur 23 & 24). Skredet har en markant bruddkant i torv i 

utløsningsområdet.  

I områder med over 20° helning har skredet erodert gjennomsnittlig 20 cm av løsmassedekket. 

I tillegg har skredet revet med seg store mengder skog. Massene er hovedsakelig avsatt i 

slakere partier (<20°) og i ytterkanten av skredbanen (Figur 25).  

 

Figur 23: Oversiktsbilde av skredhendelsen i Opsvik nord (Kartverket, 2018b). 
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Figur 24: Oversiktsbilde over skredet i Opsvik nord. Foto: Einar Anda, juni 2013. 
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Figur 25: Helningskart fra skredet med inntegnet skredomriss og erosjonsområder i Opsvik nord. 

4.5.2 Utløsningsområdet 

Utløsningsområdet ligger i et noe konkavt terreng, med en gjennomsnittlig helning på 28° 

(Figur 25). Utløsningsområdet er tydelig, med et definert glideplan og markant bruddkant. 

Bruddkanten har en gjennomsnittlig høyde på 42 cm (20 – 90 cm), og arealet ble målt til 1100 

m2. Dette tilsvarer et utløsningsvolum på omtrent 460 m3.  

Løsmassedekket utenfor utløsningsområdet ble identifisert til å være torv og morene, hvor de 

øverste ca. 30 cm var torv. Torven var mørk i fargen, hadde et nettverk av små røtter og hadde 

høy fasthet (kohesjon). Det ble observert overflateavrenning med tre definerte forsenkninger 

hvor det rant vann ned mot utløsningsområdet. Disse observasjonene bekrefter at vann 

dreneres ned mot området etter perioder med nedbør. Løsmassedekket ble observert å ligge 

direkte ned på berggrunnen (granittisk gneis). På bergoverflaten i utløsningsområdet ble det 

observert et tynt dekke med løsmasser. Denne overflaten er her tolket til å være skredets 

glideplan (Figur 26). 
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Vegetasjonen rundt utløsningsområdet er gress, einebusker og spredt fjellbjørk (høyde: 3 – 5 

m). 

 

Figur 26: Berggrunnen med noe løsmasser på overflaten i utløsningsområdet til Opsvik nord, markant 

bruddkant i torv. 

4.5.3 Skredløpet og utløpsområdet 

Løsmassedekket i og utenfor skredløpet er identifisert som morene med varierende tykkelse 

(0.3 – 1 m). I brattere parti av skredbanen (>20°) er omtrent 25 cm av dette morenedekket 

erodert (Figur 27). Dette tilsvarer et erosjonsvolum på omtrent 1250 m3. Midtre deler av 

morenen er identifisert som skredets glideplan. 

Avsetninger ble hovedsakelig observert i skredlober i midtre deler av skredløpet, samt i levéer 

i ytterkanten av skredbanen. Avsetningene ble observert å bestå av intakte torvflak, skog, 

blokker av varierende størrelse, samt andre løsmasser. I utløpsområdet ble det kun observert 

et tynt dekke av løsmasser, samt noen blokker. 350 moh, noen høydemeter over 

utløpsområdet, ble det observert noen større skredlober (Figur 28). Skredbanen er noe smalere 

her og helningen er ca. 25°. Vegetasjonen er her identifisert som granskog (stammediameter: 
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15 – 30 cm, høyde: ca. 20 m, avstand: 1 – 2), mens det over dette området hovedsakelig ble 

observert løvskog (stammediameter: 10 cm, høyde: 3 – 5 m, avstand: 1 – 2 m) og furutrær 

(stammediameter: 20 – 30 cm, høyde: 20 m, avstand: 5 – 10 m). Det antas at skredet mistet 

mye av sin energi ved møte med denne granskogen, og at mye av løsmassene derfor ble avsatt 

her. 

435 moh deler skredløpet seg. Den øverste utstikkeren er 35 m lang og 18 m bred. En slik 

utstikker ble det også observert 360 moh, hvor skredløpet krysser en skogsvei. Her antas det 

at skredmasser har fulgt en skogsvei som ikke er identifisert på kart før det har svingt av ut i 

terrenget. 

Observasjoner av oppstuing av løsmasser mot trær, samt skader i bark, viser en generell 

flythøyde opp mot 2 m i øvre deler av skredbanen (Figur 29). På noen av trærne var noe av 

løsmassene avsatt på greiner høyere oppe i treet enn hva oppstuingen av løsmassene mot 

stammen viste (Figur 29). Dette kan indikere at skredet har vært svært vannholdig, og har 

transportert lite løsmasser.  

 

Figur 27: Opp mot 25 cm erosjon oppmålt i utkanten av skredløpet til Opsvik nord, og avsetninger i områder 

med lavere helning. Bildet viser også dreneringsspor i skredløpet. 

Avsetning av 

løsmasser 
Erosjon i 

morene (opp 

mot 25 cm) 

Dreneringsspor i ettertid 

av skredhendelsen 



53 

 

 
Figur 28: Avsetning av løsmasser over utløpsområdet til Opsvik nord. 

 

 

Figur 29: Løsmasseavsetninger som kan indikere skredets flythøyde. Bildene er tatt i øvre deler av skredløpet til 

Opsvik nord. 
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4.6 Oppsummering av skredhendelsene 

De to skredhendelsene i Opsvik forekom i samme tidsperiode og etter samme 

nedbørshendelse, og de har mange likehetstrekk. Forholdene i utløsningsområdene er relativt 

like med tanke på utløsningsmekanismer, utløsningsvolum og helninger (Tabell 8 & 9). En 

forskjell mellom skredhendelsene er erodert volum og dermed også volumøkningen (Tabell 

8), samt oppnådd siktevinkel (Tabell 9). I tillegg er de oppmålte flythøydene langs skredløpet 

til Opsvik nord høyere enn Opsvik sør (Tabell 10).  

Tabell 8: Oppmålte og estimerte størrelser til de to skredhendelsene. 

Skred Utløsningsareal 

[m2] 

Høyde 

bruddkant 

[cm] 

Utløsningsvolum 

[m3] 

Erodert 

volum 

[m3] 

Totalt 

skredvolum 

[m3] 

Opsvik sør 770 48 370 5600 6000 

Opsvik nord 1100 42 460 1250 1700 
 

Tabell 9: Høydeforskjeller, siktevinkler og helninger til de to skredhendelsene. 

Skred Lengde i 

luftlinje 

[m] 

Høydeforskjell 

[m] 

Siktevinkel 

[°] 

Helning i 

utløsningsområ

det 

[°] 

Helning nedenfor 

utløsningsområdet 

[°] 

Opsvik 

sør 

1100 423 21 23 25 – 30 (110 m) 

Opsvik 

nord 

430 155 20 28 20 – 25 (65 m) 

 

Tabell 10: Oppmålte høyder i skredløp og utløpsområder til de to skredhendelsene. 

Skred Flythøyder langs 

skredløpet  

[m] 

Flythøyder i 

utløpsområdet 

[m] 

Opsvik sør 0.5 – 1 2.3 

Opsvik nord 1 – 2 Ikke observert 
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5 Områdebeskrivelse - 

Angermobekken 

«Helgeland Sør» er en av flere strekninger for utbygging av ny E6, som Skanska AS bygger 

for Statens Vegvesen. En av de potensielle skredbanene i området, Angermobekken, ble valgt 

ut for videre vurderinger. Angermobekken er lokalisert ved Angermoen i Vefsn kommune 

(Figur 30). Det er hovedsakelig to definerte bekkeløp, henholdsvis i vest (Angermoen vest) og 

øst (Angermoen øst), hvor disse samles til et bekkeløp i nedre deler før løpet krysser dagens 

E6 ca. 85 moh. I forbindelse med utbyggingen av Helgeland Sør har det blitt installert en 

rørkulvert for bekken under nye E6. Ny E6 vil bli lagt på fylling og bli liggende ca. 4 meter 

høyere i terrenget enn dagens E6 (T. Sandøy & Grøtting, 2018). 

 

Figur 30: Oversiktskart over området rundt Angermobekken i Nordland. Leirfjord er målestasjonen benyttet for 

innhenting av temperatur- og nedbørsdata. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 

 

Nedre deler av Angermobekken øst og store deler av Angermobekken vest er innenfor NVEs 

aktsomhetsområde for jord- og flomskred (Figur 31) (NVE, 2019a). Det er ikke registrert 

noen tidligere skredhendelser i Angermobekken i NVEs skreddatabase. Det er dog registrert 
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to uspesifiserte snøskred som har truffet E6 litt lenger nord for stedet der Angermobekken 

krysser E6 (det sørligste vises i figur 34) (NVE, 2019b). På bakgrunn av beskrivelser om store 

mengder smeltevann og sørpe (Helgelendingen, 2013, 26. februar) er det grunn til å anta at de 

kan klassifiseres som sørpeskred. 

 

Figur 31: Aktsomhetsområde for jord- og flomskred markert med brune polygon (NVE, 2019a), nedbørsfeltet til det aktuelle 

området er omrisset i rødt (modifisert fra NVE, 2018). Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 

5.1.1 Geologi og topografi 

Berggrunnen er registrert som granittglimmergneis og tonalitt, med noe innslag av ortogneis 

(Figur 32) (NGU, 2019a). Løsmassedekket er hovedsakelig morene med varierende tykkelse, 

stedvis torv og bart fjell i øvre deler (Figur 33) (NGU, 2019b). Morenedekke med varierende 

tykkelse (0.5 – 20 m), samt torv i øvre deler av Angermobekken øst, ble bekreftet i felt. 

Grunnet tidsbegrensning ble feltbefaring kun utført opp til ca. 365 moh, områder med bart 

fjell i øvre deler ble derfor ikke undersøkt. 365 moh ble det observert tynt morenedekke (ca. 

0.5 m) med stedvis fjellblotninger.  

I nedre deler (opp til ca. 350 moh) er vegetasjonen tett blandingsskog, med bjørk, rogn og 

plantet granskog. I øvre deler var vegetasjonen hovedsakelig bestående av spredt fjellbjørk.  
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Figur 32: Berggrunnskart, hvor nedbørsfeltet til det aktuelle området er omrisset i rødt (modifisert fra NVE, 

2018). Grønn = granittglimmergneis, rosa = tonalitt, mørk rosa = ortogneis, blå = kalkspatmarmor og rød = 

granitt (NGU, 2019a). Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 

 

 
Figur 33: Løsmassekart (NGU, 2019b), hvor nedbørsfeltet til det det aktuelle området er omrisset i rødt 

(modifisert fra NVE, 2018). Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 
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5.1.2 Klimatiske forhold 

Målestasjonen Leirfjord (Figur 30) ligger i et nedbørrikt klima med ca. 1800 mm i året, og 

gjennomsnittlig årstemperatur på 4.3 °C (Tabell 11). Nedbøren kommer som regel i form av 

snø fra november til mars.  

Tabell 11: Måned- og årsnormaler for temperatur [°C], nedbør [mm] og antall dager med nedbør >1 mm i 

perioden 1961 – 1990, målt ved stasjonen Leirfjord (eKlima, 2019). 

 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Juli Aug Sep Okt Nov Des År 

Temp -3.7 -2,9 -0.8 2.5 7.6 11.2 13.0 12.7 8.9 5.1 0.0 -2.5 4.3 

Nedbør 165 124 137 99 80 93 133 145 217 224 166 186 1769 

Dager med nedbør 16.9 14.2 14.7 13 10 13.2 15.8 15 19.1 19 17.3 18.6 187.8 

5.1.3 Terreng 

Angermobekken er lokalisert i en sørøstvendt fjellside nedenfor fjellplatået Rauberget (Figur 

34). Det er kun mindre områder i fjellsiden som er brattere enn 25° (Figur 35).  

I tillegg til de to definerte bekkeløpene ble det observert et nettverk av raviner og bekker i 

fjellsiden. Vannføringen i disse løpene var varierende, av dem var flere tørrlagt på 

befaringstidspunktet. Flere av ravinene/bekkeløpene var dype og hadde bratte sideskråninger 

(helninger opp mot 35°), hvor yttersvinger av bekkeløpene generelt hadde brattere helning 

enn innersvingene. Stedvis rant flere av bekkeløpene direkte på berggrunnen (Figur 36). Dette 

tolkes å være tydelige tegn på erosjon av bekken ned i løsmassene, hvor erosjonen er større i 

områder med høyere strømningshastighet. 

Langs bekkeløpene ble det observert avsetninger fra massetransport av løsmasser og 

vegetasjon. Det ble ikke observert levéer, imbrikasjon eller andre tydelige tegn på jord- og 

flomskred. I nedre del ble det observert få og spredte løsmasseavsetninger. Disse ble tolket å 

være avsetninger fra sørpeskred da sørpeskred transporterer mindre sedimentmengder enn 

flomskred. Roald Luktvasslimo har bekreftet at mindre sørpeskred har krysset E6 ved 

Angermobekkens utløp i nyere tid (T. Sandøy & Grøtting, 2018).  
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Figur 34: Topografisk kart over Angermobekken med beskrivelser. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket 

(2018c). 

 

 
Figur 35: Helningskart over Angermobekken. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 36: Bekk som renner på berggrunnen, mektighet av løsmasser: 15 – 20 m. Yttersvingen av bekkeløpet (på 

samme side som personen på bildet) har en brattere helning enn innersving. Bildet er tatt i slakere parti i 

Angermobekken øst. 
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berggrunnen 
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6 Resultater 

Her blir oppgavens resultater presentert. Oppmålte nedbørsmengder og -varighet i tiden før de 

aktuelle hendelsene i Opsvik sammenlignes med terskelverdier for målestasjonen Linge. 

Deretter blir resultat fra dreneringsanalyser og kornfordelingsanalyser presentert. Potensielle 

utløsningsområder- og mekanismer for Angermobekken blir diskutert på bakgrunn av 

feltobservasjoner, ulike kart m.m. Til slutt blir utvalgte simuleringsresultater presentert: 

kvantitative og kvalitative fremstillinger av tilbakeberegninger fra skredhendelsene i Opsvik, 

samt simuleringer av to utpekte potensielle utløsningsområder i Angermobekken.  

Resterende simuleringsresultater for Opsvik er fremstilt i Vedlegg A og B, og for 

Angermobekken i Vedlegg C.  

6.1 Terskelverdier 

På dagen hendelsene i Opsvik skjedde ble det registrert henholdsvis 21.8 mm nedbør på Linge 

(Figur 7 & 10) og 36.7 mm på Åkerneset (Figur 7 & 11). Total nedbørsmengde for de fire 

dagene før hendelsene skjedde var henholdsvis 48.2 mm og 68.22 mm. Verdiene målt på 

Linge overskrider minimumterskler for Linge (Tabell 12), mens verdiene målt på Åkerneset 

overskrider de verdiene for de beregnede medium tersklene. Utløsning av løsmasseskred 

grunnet nedbørsmengder er derfor sannsynlig. 

Tabell 12: Normaliserte terskelverdier for målestasjonen Linge. Hvor IMIN skal fange opp 90% av 

skredhendelser, IMED skal fange opp 50% og IMAX de øvre 10%. PDN = gjennomsnittsnedbøren på dager med 

nedbør. Metoden er utarbeidet av Meyer et al. (2012). 

PDN = 7.5  

Varighet 

[dager] 

IMIN 

[mm/dag] 

IMED 

[mm/dag] 

IMAX 

[mm/dag] 

1 16.35 33.8 64.9 

2 13.8 23.8 44.4 

3 12.6 19.3 35.5 

4 11.7 16.7 30.3 

5 11.1 14.9 26.8 

6 10.6 13.6 24.2 

7 10.2 12.5 22.3 
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Terskelverdiene beregnet på bakgrunn av verdier fra målestasjonen Leirfjord (Figur 30 og 

Tabell 11) gir høyere terskelverdier enn for Linge (Tabell 12 & 13). Dette viser at både 

nedbørsmengden og antall dager med nedbør er høyere i dette området.  

Tabell 13:  Normaliserte terskelverdier for målestasjonen Leirfjord. Hvor IMIN skal fange opp 90% av 

skredhendelser, IMED skal fange opp 50% og IMAX de øvre 10%. PDN = gjennomsnittsnedbøren på dager med 

nedbør. Metoden er utarbeidet av Meyer et al. (2012). 

PDN = 9.4  

Varighet 

[dager] 

IMIN 

[mm/dag] 

IMED 

[mm/dag] 

IMAX 

[mm/dag] 

1 20.5 42.3 81.4 

2 17.4 29.7 55.6 

3 15.8 24.2 44.5 

4 15.7 20.9 38 

5 13.9 18.6 33.6 

6 13.3 17 30.4 

7 12.8 15.7 27.9 

6.2 Dreneringsforhold 

Analysene viser at det er flere dreneringsveier som leder ned til utløsningsområdet og 

skredløpet til Opsvik sør enn til Opsvik nord, samt at disse har et høyere antall akkumulerte 

celler. Opsvik nord har 4 betydelige dreneringsveier ned mot utløsningsområdet (Figur 38), 

og gir et samlet dreneringsareal på 748 m2 (Tabell 14). Dreneringsveiene med høyest 

konsentrasjon av akkumulerte celler går på sidene av skredbanen, med størst konsentrasjonen 

langs traktorveier. For Opsvik sør er det 5 betydelige dreneringsveier inn til 

utløsningsområdet (Figur 37), med et samlet dreneringsareal på 7101 m2 (Tabell 14). 

Begge har et høyere antall akkumulerte celler i nedre del av skredløpene enn i 

utløsningsområdene (Tabell 14). Opsvik sør har et totalt dreneringsareal i nedre deler av 

skredløpet på 43 411 m2, mens Opsvik nord har et areal på 6625 m2.  

Tabell 14: Antall celler hvor vannet drenerer mot et punkt; utløsningsområdet og rett nedenfor 

erosjonsområdene for skredhendelsene i Opsvik. 

 Opsvik sør Opsvik nord 

Dreneringsareal tilknyttet utløsningsområdet [m2] 7101 748 

Dreneringsareal tilknyttet overgang mellom skredløp og 

utløpsområde [m2] 

43 411 6625 
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Figur 37: Dreneringsveier som leder til skredbanen i Opsvik sør. Omrisset av Opsvik sør er markert i hvitt. 

Området med avsetning tolket å være slam er markert med stiplet linje.  

 

 
Figur 38: Dreneringsveier som leder til skredbanen i Opsvik nord. Omrisset av skredhendelsen er markert i 

svart. 

Utvalgte punkt 

Utvalgte punkt 
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6.3 Kornfordelingsanalyser 

For begge skredhendelsene i Opsvik ble det innhentet én sedimentprøve fra 

utløsningsområdet, to fra levéer/skredlober og én fra under glideplanet (Figur 6). Prøvene fra 

utløsningsområdene ble ikke analysert med laserdiffraksjon, men det ble utført glødetap på 

fraksjoner <2 mm. Resultatene fra de resterende prøvene er framstilt i Figur 39. Resultatet fra 

sedimentprøven innhentet fra en sideskråning til et av bekkeløpene i Angermobekken er 

framstilt i Figur 40. Alle prøvene, sett bort fra de to prøvene innhentet fra utløsningsområdene 

i Opsvik, er velgraderte, noe som er typisk for morenemateriale (Figur 9 & Figur 33). 

6.3.1 Bruddkant Opsvik sør og Opsvik nord 

Prøvene OS – 1 og ON – 1 (Figur 6) ble begge innhentet fra øvre deler av bruddkantene. 

Disse øverste lagene består av løsmasser som ble tolket til å være torv, og er altså ikke tatt fra 

de nederste ca. 20 cm som ble tolket til å være morenemateriale. Sikting viser at 93 % av OS 

– 1 og 98 % av ON – 1 består av masser <2 mm. Resultat fra glødetap på kornforaksjoner <2 

mm viser et organisk innhold på over 75% for begge. Kornfordelingen av de resterende 

massene <2 mm er ukjent (Kap. 3.4). Det totale innholdet av organisk materiale utgjør 

dermed mer enn 30% av tørrstoffet, og løsmassene kan omtales som torv. Prøvene fra de to 

utløsningsområdene er like, og skiller seg fra de resterende prøvene fra skredhendelsen.  

6.3.2 Skredløp Opsvik sør og Opsvik nord 

Generelt har Opsvik sør (OS – 2, OS – 3 og OS – 4) et noe lavere innhold av finfraksjoner 

enn Opsvik nord (ON – 2, ON – 3 og ON – 4) (Figur 39). Prøvene fra Opsvik nord (rød farge) 

har nesten identisk kornfordeling, men hvor prøven innhentet fra under glideplanet (OS – 3) 

har et noe høyere innhold av silt og leir. Prøven som har størst avvik fra de andre prøvene er 

OS – 4 (Figur 39). Denne prøven har et høyere innhold av grovfraksjoner (≥grus). Levéene og 

skredlobene (representert med stiplede linjer) har alle et lavere innhold av silt og leir enn 

prøvene innhentet fra under glideplanet (representert med heltrukken linje). Ut fra 

klassifikasjonssystemet til Holtz et al. (2011) har sedimentene representert ved alle disse 

prøvene en indre friksjonsvinkel på 26 – 29°, mens OS – 4 har en verdi på 27 – 31°. 
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Figur 39: Kumulativ vekt av kornfraksjonene i Opsvik. Stiplet linje representerer prøver innhentet fra levéer og 

skredlober, mens heltrukken linje representerer prøver innhentet fra under glideplanet. Rød farge representerer 

prøver innhentet fra Opsvik nord, mens blå farger representerer prøver innhentet fra Opsvik sør.  

6.3.3 Angermobekken 

 

Figur 40: Kumulativ vekt av kornfraksjoner fra prøve innhentet fra en sideskråning i Angermobekken.  
 

Prøven innhentet fra Angermobekken (A – 1) har et høyt innhold av silt og leir (ca. 33%), og 

ca. 30% er grus (Figur 40). Dette gir en indre friksjonsvinkel på 26 – 29° (Holtz et al., 2011). 
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6.4 Potensielle utløsningsområder i 

Angermobekken 

På bakgrunn av feltobservasjoner, helningskart og aktsomhetskart, registrerte skredhendelser 

og klimadata (Kap. 5) er snø- og sørpeskred de mest potensielle skredfarene i 

Angermobekken. I denne oppgaven er fokus kun på løsmasseskred og dets mekanismer, og 

det vil derfor ikke bli presentert videre vurderinger av snø- og sørpeskred.  

Faren for jord- og flomskred blir ikke sett på som like sannsynlig, men kan potensielt utløses i 

situasjoner med høy vannføring, og da helst ved flomhendelser. En kombinasjon av økt 

strømningshastighet og porevannstrykk kan føre til utløsning av jord- og flomskred. Som 

følge av erosjon vil flomførende bekkeløp kunne utvikle seg til et flomskred etter hvert som 

det opptar tilstrekkelig sedimenter. I tillegg vil områder med høy strømningshastighet, gjerne i 

yttersvinger av bekkeløpet, kunne føre til undergraving av sideskråninger, hvilket gir redusert 

skjærspenning og dermed utglidninger. Økt porevannstrykk i sideskråninger vil også i seg 

selv kunne føre til utglidninger. Oppdemming som følge av utglidninger vil, når trykket blir 

tilstrekkelig, kunne ende med damkollaps, og dermed et høyt nok opptak av sedimenter i 

vannføringen til å bli definert som flomskred. Slike forhold forårsakes av intense eller 

vedvarende nedbørshendelser eller snøsmelting, eventuelt ved kombinasjon av disse. 

Med dette som grunnlag er det flere områder som peker seg ut som potensielle 

utløsningsområder. Her er kun to områder, med potensiale for ulike utløsningsmekanismer, 

presentert (Figur 41).  

De potensielle utløsningsområdene i Angermobekken vest har blitt valgt ut på bakgrunn av at 

økt strømningshastighet i bekkeløpet kan føre til utglidninger i sideskråningene. Disse 

skråningene har en helning på ca. 35° (Kap. 5.1.3), hvor det antatte glideplanet kan oppstå i 

en dybde på 0.5 – 1 m (Kap. 2.2). Det totale arealet av disse potensielle utglidningene er 8400 

m2, og tilsvarer et totalt utløsningsvolum på 4200 – 8400 m3 (Tabell 15). Det er dog lite 

sannsynlig at alle disse utglidningene vil løsne under en og samme hendelse. I simulering har 

derfor en av utglidningene blitt utløst som en singulær hendelse i tillegg (Kap. 3.5.4) med et 

potensielt utløsningsareal på 1000 m2. Dette gir et utløsningsvolum på 500 – 1000 m3 (Tabell 

15). Lengdeprofil av Angermobekken vest med de gitte utløsningsområdene er fremstilt i 

Figur 42.  
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I Angermobekken øst er et område valgt ut på bakgrunn av like karakteristikker som observert 

i utløsningsområdene i Opsvik (Kap. 7.2). Dette er et konkavt område med en gjennomsnittlig 

helning på 22°, hvor løsmassemektigheten er ca. 0.5 m (Figur 33). Det potensielle glideplanet 

antas å være langs berggrunnen. Med et areal på 11 600 m2 tilsvarer dette et utløsningsvolum 

på 5800 m3 (Tabell 15). Ved drenering ned mot dette området vil den konkave formasjonen 

kunne føre til en oppsamling av vann, og dermed en økning i porevannstrykket. Lengdeprofil 

av Angermobekken øst med det gitte utløsningsområdet er fremstilt i Figur 43. 

Ved andre vannføringsforhold er det mulig at vannet vil følge helt andre løp enn det som ble 

observert i felt, og enn det som vises i kart. Dette gjenspeiles også i det store nettverket av 

bekkeløp. Under en flomskredhendelse er det derfor sannsynlig at massene vil ta andre løp, og 

at det også vil kunne føre til overløp. I nedre deler kan dette være et problem i møte ved 

veien, ved at massene tar et løp som ikke fører til rørkulverten. Ved skredhendelser kan 

underdimensjonering av rørkulvert være et problem.  

 

Figur 41: Potensielle utløsningsområder i Angermobekken. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 
 

Angermobekken vest 

Utløst som en singulær hendelse - 

Angermobekken vest 

Angermobekken øst 
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Tabell 15: Potensielle utløsningsområder i Angermobekken med tilhørende areal, dybde, volum og helning. 

 Areal [m2] Dybde 

[m] 

Volum [m3] Helning [°] 

Angermobekken vest 8400  0.5 - 1 4200 – 8400 35 

Singulær hendelse – 

Angermobekken vest 

1000 0.5 - 1 500 – 1000 35 

Angermobekken øst 11 600 0.5 5800 22 

 

 

 
Figur 42: Lengdeprofil av bekkeløpet "Angermobekken vest". a) = de totale utglidningene, b) = den singulære 

utglidningen, c) = gamle E6, og d) = elv. Siktevinkelen fra øverste potensielle bruddkant til bekkeløpet møter 

elven er 9.7°. 

 

 

Figur 43: Lengdeprofil av bekkeløpet "Angermobekken øst". a) = det potensielle utløsningsområdet, b) = gamle 

E6, og c) = elv. Siktevinkelen fra øverste potensielle bruddkant til bekkeløpet møter elven er 9.8°. 
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6.5 Kvantitativ fremstilling av tilbakeberegninger  

6.5.1 Opsvik sør 

Estimert utløpslengde (L) og siktevinkel (α) for Opsvik sør er henholdsvis 1100 m og 21° 

(Tabell 8 & 9). Oppmålt flythøyde i skredbanen, som ble brukt for beregning av maksimal 

hastighet er lokalisert ved en terrenghøyde på 475 moh. Maksimal hastighet er her beregnet til 

4.4 m/s. Utløsningsvolumet ble oppmålt å være 370 m3 og et totalt skredvolum estimert til 

6000 m3 (Tabell 8). Simuleringsresultatene fra de utvalgte dynamiske friksjonsvinklene, 

turbulensparameterne og de reologiske modellene (Kap. 3.5.2) er sammenlignet med disse 

observasjonene (Figur 44, RAMMS – DF & Figur 45, DAN3D) for utløsningsvolumet, og for 

det totale skredvolumet (Figur 46, RAMMS – DF & Figur 47, DAN3D).  

Simulering av utløsningsvolumet i RAMMS – DF gir minste avvik for siktevinkel (Figur 

44B) og utløpslengde (Figur 44A) med en dynamisk friksjonsvinkel (φb) på 2.9 – 11.3° (μ = 

0.05 – 0.2). Sammenligning mellom simulert og observert maksimal hastighet (Figur 44C) 

viser at en turbulensparameter (ξ) på 100 – 500 m/s2 er en god tilnærming for Voellmy-

modellen, mens en dynamisk friksjonsvinkel på 15 – 17° er mest ideelt i Frictional-modellen. 

Differansen mellom simulert og observert areal (Ω) (Figur 44D) viser alle en differanse på 

>30%. Det er ingen av simuleringene som gir en god total tilnærming. 

For simulering av utløsningsvolumet i DAN3D (Figur 45) er en dynamisk friksjonsvinkel (φb) 

på 2.9 – 5.7° (μ = 0.05 – 0.1) en god tilnærming for utløpslengden (Figur 45A), mens 2.9 – 

8.5° (μ = 0.05 – 0.15) gir det minste avviket på siktevinkelen (Figur 45B). En 

turbulensparameter (ξ) på 100 – 500 m/s2 er den beste tilnærmingen for maksimal hastighet 

(Figur 45C). Ω-verdiene (Figur 45D) har alle et avvik på >30%. Det minste avviket er en 

kombinasjon av en dynamisk friksjonsvinkel på 5.7 – 11.3° (μ = 0.1 – 0.2), og en 

turbulensparameter på 500 m/s2. Det er ingen av simuleringene som gir en total god 

tilnærming. 
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Figur 44: Utløpslengde (L), siktevinkel (α), maks hastighet og arealdifferanse (Ω) for simulering av Opsvik sør sitt oppmålte 

utløsningsvolum (370 m3) utført i programmet RAMMS – DF. "Perfekt" verdi (observert verdi) er representert med en stiplet 

linje. Fargene indikerer en variasjon i turbulensparameteren for Voellmy-modellen, og en egen farge for Frictional-

modellen. Dynamiske friksjonsvinkler mellom 30 og 45° er ekskludert da alle disse viser et stort avvik.  

 

 

Figur 45: Utløpslengde (L), siktevinkel (α), maks hastighet og arealdifferanse (Ω) for simulering av Opsvik sør sitt oppmålte 

utløsningsvolum (370 m3) utført i programmet DAN3D. "Perfekt" verdi (observert verdi) er representert med en stiplet linje. 

Fargene indikerer en variasjon i turbulensparameteren for Voellmy-modellen, og en egen farge for Frictional-modellen. 

Dynamiske friksjonsvinkler mellom 30 og 45° er ekskludert da alle disse viser et stort avvik. 
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Simuleringsresultat av det estimerte totale skredvolumet for Opsvik sør i RAMMS – DF har 

lavest avvik for utløpslengde og siktevinkel (Figur 46A&B) med dynamiske friksjonsvinkler 

(φb) på 8.5 – 11.3° (μ = 0.15 – 0.2). For maksimal hastighet (Figur 46C) er turbulensparameter 

(ξ) på 100 m/s2 den best tilnærmingen. Dynamiske friksjonsvinkler på 8.5 – 11.3° (μ = 0.15 – 

0.2) kombinert med en turbulensparameter med 100 – 500 m/s2 gir det laveste avviket for 

arealet (Figur 46D). For Voellmy-modellen gir kombinasjon av µ = 0.15 – 0.2 (φb = 8.5 – 

11.3°) og ξ = 100 m/s2 det beste totale resultatet. For Frictional-modellen er det ingen av 

simuleringene som gir en god tilnærming av utløpslengde og siktevinkel uten å overestimere 

hastigheten >30%. 

 

Dynamiske friksjonsvinkler (φb) på 8.5 – 15° (μ = 0.15 – 0.27) gir lavest avvik for 

utløpslengde og siktevinkel (Figur 47A&B) for utløsning av det totale estimerte skredvolumet 

for Opsvik sør i DAN3D. For maksimal hastighet (Figur 47C) er en turbulensparameter (ξ) på 

100 m/s2 en god tilnærming. Minste avvik i areal (Figur 47D) er en kombinasjon av en 

dynamisk friksjonsvinkel på 8.5 – 12° (μ = 0.15 – 0.2) og en turbulensparameter på 100 – 

1500 m/s2. Total vurdering for Voellmy-modellen er µ = 0.15 – 0.2 (φb = 8.5 – 11.3°) og ξ = 

100. For Frictional-modellen er det ingen av simuleringene som gir en god tilnærming av 

utløpslengde og siktevinkel uten å overestimere hastigheten >30%. 
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Figur 46: Utløpslengde (L), siktevinkel (α), maks hastighet og arealdifferanse (Ω) for simulering av Opsvik sør sitt estimerte 

totale skredvolum (6000 m3) utført i programmet RAMMS – DF. "Perfekt" verdi (observert verdi) er representert med en 

stiplet linje. Fargene indikerer en variasjon i turbulensparameteren for Voellmy-modellen, og en egen farge for Frictional-

modellen. Dynamiske friksjonsvinkler mellom 30 og 45° er ekskludert da alle disse viser et stort avvik. 

 

 

Figur 47: Utløpslengde (L), siktevinkel (α), maks hastighet og arealdifferanse (Ω) for simulering av Opsvik sør sitt estimerte 

totale skredvolum (6000 m3) utført i programmet DAN3D. "Perfekt" verdi (observert verdi) er representert med en stiplet 

linje. Fargene indikerer en variasjon i turbulensparameteren for Voellmy-modellen, og en egen farge for Frictional-

modellen. Dynamiske friksjonsvinkler mellom 30 og 45° er ekskludert da alle disse viser et stort avvik. 
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Oppsummering av Opsvik sør 

Oppsummeringstabellene (Tabell 16 & 17) for Opsvik sør viser at det kun er simulering ved 

blokkutløsning av det estimerte totale skredvolumet med Voellmy-modellen som gir resultat 

hvor alle differanseverdiene er innenfor ±30%. Simulering av det estimerte utløsningsvolumet 

viser et avvik i arealdifferansen på >30% for alle simuleringer (Figur 44 & 45). Det vises en 

generell trend av at de dynamiske friksjonsvinklene (φb) dominerer utløpslengder og 

siktevinkler, hvor en økning i den dynamiske friksjonsvinkelen reduserer utløpslengder og 

øker siktevinkelen. En økning i den dynamiske friksjonsvinkelen reduserer også hastigheten 

noe. For alle simuleringsresultat gir en dynamisk friksjonsvinkel på >25° (μ = 0.47) et avvik 

på >±30% på bakgrunn av alle vurderingskriteriene, og er derfor ekskludert fra grafene (Figur 

44 – 47). Den beste totale tilnærmingen for den dynamiske friksjonsvinkelen er 8.5 – 11.3 ° (μ 

= 0.15 – 0.2). Turbulensparameteren (ξ) dominerer hovedsakelig hastighetstilnærmingen, hvor 

en økning av turbulensparameteren gir en økning i hastighet og utløpslengde, samt lavere 

siktevinkel. Turbulensparametere på 100 – 500 m/s2 gir den beste hastighetstilnærmingen. 

Programmene viser en akseptabel overenstemmelse over hvilke parameter som gir den beste 

tilnærmingen. Grafene (Figur 44 – 47) viser en noe større spredning av simuleringsresultatene 

fra DAN3D. 

Tabell 16: Fremstilling av dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere som er innenfor ±30% for alle 

vurderingskriterier for simulering i RAMMS – DF av blokkutløsning av estimert totalt skredvolum (6000 m3). 

Observert  1100 m 21° 4.4 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Voellmy  0.15 100 -0.07 7.3 -4.1 18.2 

  0.2 100 0.06 -0.8 0.3 4.5 

 

Tabell 17: Fremstilling av dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere som er innenfor ±30% for alle 

vurderingskriterier for simulering i DAN3D av blokkutløsning av estimert totalt skredvolum (6000 m3). 

Observert  1100 m 21° 4.4 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Voellmy  0.15 100 -0.06 -10.9 4.5 27.3 

  0.2 100 -0.3 -27.1 12.3 22.7 
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6.5.2 Opsvik nord 

Opsvik nord har en oppmålt siktevinkel på 20°, og en utløpslengde på 430 m (Tabell 9). Den 

maksimale hastigheten ble estimert til 6.3 m/s, og ble beregnet ut fra flythøyde oppmålt på 

slagmerker på en trestamme lokalisert i en terrenghøyde på 380 moh. Det oppmålte 

utløsningsvolumet og estimerte skredvolumet er henholdsvis 460 m3 og 1700 m3 (Tabell 8). 

Simuleringsresultatene med de utvalgte dynamiske friksjonsvinklene, turbulensparameterne 

og reologiske modellene er sammenlignet med disse observasjonene for utløsningsvolumet 

(Figur 48, RAMMS – DF & Figur 49, DAN3D), og for det totale skredvolumet (Figur 50, 

RAMMS – DF & Figur 51, DAN3D).  

Resultat fra simulering av blokkutløsning av det estimerte utløsningsvolumet for Opsvik nord 

i RAMMS – DF viser at dynamiske friksjonsvinkler (φb) på 2.9 – 11.3° (μ = 0.05 – 0.2) er 

gode tilnærminger for utløpslengde og siktevinkel (Figur 48A&B). Det minste avviket i 

maksimal hastighet (Figur 48C) for Voellmy-modellen er en turbulensparameter (ξ) på 100 – 

500 m/s2, mens for Frictional-modellen er en dynamisk friksjonsvinkel på 15 – 17° den beste 

tilnærmingen. Dynamiske friksjonsvinkler på 2.9 – 11.3° (μ = 0.05 – 0.2) kombinert med en 

turbulensparameter på 100 – 500 m/s2 er den beste arealtilnærmingen for Voellmy-modellen 

(Figur 48D). For Frictional-modellen er den beste arealtilnærmingen en dynamisk 

friksjonsvinkel på 10 – 17° (Figur 48D). Den totale vurderingen av µ og ξ for Voellmy-

modellen er henholdsvis 0.2 (φb = 11.3°) og 500 m/s2. For Frictional-modellen er det ingen av 

de dynamiske friksjonsvinklene som har en god verdi på utløpslengde uten at det går utover 

hastighetsverdien.  

 

Blokkutløsning av Opsvik nord sitt estimerte utløsningsvolum i DAN3D viser at dynamiske 

friksjonsvinkler (φb) på 2.9 – 20° (μ = 0.05 – 0.36) er gode tilnærminger for utløpslengde og 

siktevinkel (Figur 49A&B). Turbulensparameter (ξ) på 100 – 500 m/s2 den beste 

tilnærmingen for maksimal hastighet (Figur 49C). Det minste avviket i areal er en dynamisk 

friksjonsvinkel på 5.7 – 15° (μ = 0.1 – 0.27), og med tilhørende turbulensparameter på 100 – 

500 m/s2 for Voellmy-modellen (Figur 49D). Den totale tilnærmingen av µ og ξ for Voellmy-

modellen er henholdsvis 0.2 (φb = 11.3°) og 500 m/s2. For Frictional-modellen er det ingen av 

simuleringene som gir en god tilnærming av utløpslengde og siktevinkel uten å overestimere 

hastigheten >30%. 
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Figur 48: Utløpslengde (L), siktevinkel (α), maks hastighet og arealdifferanse (Ω) for simulering av Opsvik nord sitt 

oppmålte utløsningsvolum (460 m3) utført i programmet RAMMS – DF. "Perfekt" verdi (observert verdi) er representert med 

en stiplet linje. Fargene indikerer en variasjon i turbulensparameteren for Voellmy-modellen, og en egen farge for 

Frictional-modellen. Dynamiske friksjonsvinkler mellom 30 og 45° er ekskludert da alle disse viser et stort avvik. 

 

 
Figur 49: Utløpslengde (L), siktevinkel (α), maks hastighet og arealdifferanse (Ω) for simulering av Opsvik nord sitt 

oppmålte utløsningsvolum (460 m3) utført i programmet DAN3D. "Perfekt" verdi (observert verdi) er representert med en 

stiplet linje. Fargene indikerer en variasjon i turbulensparameteren for Voellmy-modellen, og en egen farge for Frictional-

modellen. Dynamiske friksjonsvinkler mellom 30 og 45° er ekskludert da alle disse viser et stort avvik. 



76 

 

For simulering av det totale estimerte skredvolumet i RAMMS – DF gir en dynamisk 

friksjonsvinkel (φb) på 5.7 – 20° (μ = 0.1 – 0.47) en god tilnærming for utløpslengde (Figur 

50A), mens det for siktevinkel er minst avvik med en vinkel på 2.9 – 17° (μ = 0.05 – 0.31) 

(Figur 50B). Den beste tilnærmingen for maksimal hastighet er en turbulensparameter (ξ) på 

100 m/s2, og for Frictional-modellen en dynamisk friksjonsvinkel på 20° (Figur 50C). For 

arealnærmingen er det stort avvik for alle, hvor simuleringene resulterer i et avvik på over 

30% av samtlige areal (Figur 50D). Det minste avviket er med Frictional-modellen med en 

dynamisk friksjonsvinkel på 10 – 17°. Det er ingen av simuleringene som gir en god total 

tilnærming.  

 

Simuleringsresultat av utløsning av det totale estimerte skredvolumet i DAN3D er en 

dynamisk friksjonsvinkel (φb) på 5 – 20° (μ = 0.09 – 0.36) en god tilnærming for utløpslengde 

og siktevinkel (Figur 51A&B), og hvor en turbulensparameter (ξ) på 100 m/s2 er en god 

tilnærming for maksimal hastighet (Figur 51C). En dynamisk friksjonsvinkel på 11.3° (μ = 

0.2) kombinert med en turbulensparameter på 100 m/s2 gir en nærmest perfekt tilnærming til 

det observerte arealet, mens en dynamisk friksjonsvinkel på 20° for Frictional-modellen også 

er tilnærmet perfekt (Figur 51D). Den totale beste tilnærmingen av µ og ξ for Voellmy-

modellen er henholdsvis 0.15 – 0.2 (φb = 8.5 – 11.3°) og 100 m/s2. For Frictional-modellen er 

det ingen av simuleringene som gir en samlet god tilnærming. 
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Figur 50: Utløpslengde (L), siktevinkel (α), maks hastighet og arealdifferanse (Ω) for simulering av Opsvik nord sitt 

estimerte totale skredvolum (1700 m3) utført i programmet RAMMS – DF. "Perfekt" verdi (observert verdi) er representert 

med en stiplet linje. Fargene indikerer en variasjon i turbulensparameteren for Voellmy-modellen, og en egen farge for 

Frictional-modellen. Dynamiske friksjonsvinkler mellom 30 og 45° er ekskludert da alle disse viser et stort avvik. 

 

 
Figur 51: Utløpslengde (L), siktevinkel (α), maks hastighet og arealdifferanse (Ω) for simulering av Opsvik nord sitt 

estimerte totale skredvolum (1700 m3) utført i programmet DAN3D. "Perfekt" verdi (observert verdi) er representert med en 

stiplet linje. Fargene indikerer en variasjon i turbulensparameteren for Voellmy-modellen, og en egen farge for Frictional-

modellen. Dynamiske friksjonsvinkler mellom 30 og 45° er ekskludert da alle disse viser et stort avvik. 
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Oppsummering Opsvik nord 

Oppsummeringstabellene (Tabell 18 – 20) for Opsvik nord viser at det kun er simuleringer 

med Voellmy-modellen som gir resultat hvor alle differanseverdiene er innenfor ±30%. For 

simuleringer med utløsning av det estimerte totale skredvolumet i RAMMS – DF ga alle et 

avvik i arealdifferansen på >30% (Figur 50). Denne simuleringen avviker fra de andre ved at 

den beste tilnærmingen er ved bruk av Frictional-modellen, men hvor resultatet ikke er 

innenfor ±30% for alle vurderingskriterier (Figur 50). Generelt dominerer de dynamiske 

friksjonsvinklene (φb) utløpslengder og siktevinkler, en økning i den dynamiske 

friksjonsvinkelen reduserer utløpslengder og øker siktevinkelen. En økning i den dynamiske 

friksjonsvinkelen reduserer også hastigheten noe. Den beste tilnærmingen for den dynamiske 

friksjonsvinkelen er 8.5 – 11.3° (μ = 0.15 – 0.2). Turbulensparameteren (ξ) dominerer 

hovedsakelig hastighetstilnærmingen, hvor en økning av turbulensparameteren gir en økning i 

hastighet og utløpslengde, samt lavere siktevinkel. Turbulensparametere på 100 – 500 m/s2 gir 

den beste hastighetstilnærmingen. De to programmene viser bra overenstemmelse mht. hvilke 

parameter som gir den beste tilnærmingen. Grafene viser en større spredning av 

simuleringsresultatene fra DAN3D. 

Tabell 18: Fremstilling av dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere som er innenfor ±30% for alle 

vurderingskriterier for simulering i RAMMS – DF av blokkutløsning av estimert utløsningsvolum for Opsvik nord (470 m3). 

Observert  430 m 20° 6.3 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Voellmy  0.2 500 0.09 -14.4 7.9 26.2 

 

Tabell 19: Fremstilling av dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere som er innenfor ±30% for alle 

vurderingskriterier for simulering i DAN3D av blokkutløsning av estimert utløsningsvolum for Opsvik nord (470 m3). 

Observert  430 m 20° 6.3 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

  0.2 500 0.09 -28.1 7.2 16.6 

 

Tabell 20: Fremstilling av dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere som er innenfor ±30% for alle 

vurderingskriterier for simulering i DAN3D av blokkutløsning av estimert totalt skredvolum for Opsvik nord (1700 m3). 

Observert  430 m 20° 6.3 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

  0.15 100 -0.20 -16.9 4.6 -13.7 

  0.2 100 -0.10 -27.9 14.9 -21.7 
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6.6 Kvalitativ fremstilling av tilbakeberegninger 

6.6.1 Opsvik Sør 

Simulerte hastigheter viser bra overenstemmelse med oppmålte verdier i øvre deler av 

skredbanen, mens avviket øker med økt avstand fra utløsningsområdet (Figur 52 & 53). For 

estimering av skredbanen kan man legge utløsningsvolumet eller det totale skredvolumet til 

grunn. Dersom man bare benytter utløsningsvolumet, får man en underestimering av 

skredbanens areal (Figur 54 & 55). Anvendelse av det estimerte totale skredvolumet viser en 

bedre arealtilnærming, men bredden i øvre deler blir da gjennomgående overestimert (Figur 

56 & 57). Flythøyden er generelt større ved utløsning av det estimerte totale skredvolumet 

(Figur 56 & 57) enn for det estimerte utløsningsvolumet (Figur 54 & 55), med større 

differanser i øvre deler. Det vises en svak trend av at den dynamiske friksjonsvinkelen 

dominerer utløpslengden, mens ξ dominerer flythøyden (Figur 56 & 57). DAN3D (Figur 55 & 

57) viser at massene fordeler seg jevnere utover skredarealet enn det som fremkommer i 

RAMMS – DF (Figur 54 & 56). Variasjonen i simuleringsresultatene utført i RAMMS – DF 

er mindre enn for DAN3D. 
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Figur 52: Maksimale hastigheter sammenlignet med hastigheter beregnet fra oppmålte flythøyder. Simuleringsresultat fra 

RAMMS – DF blokkutløsning av det estimerte totale skredvolumet i Opsvik sør, med parameterne µ = 0.2 og ξ = 100 m/s2 

for Voellmy-modellen. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c).  

 

 

Figur 53: Maksimale hastigheter sammenlignet med hastigheter beregnet fra oppmålte flythøyder. Simuleringsresultat fra 

DAN3D blokkutløsning av det estimerte totale skredvolumet i Opsvik sør, med parameterne µ = 0.2 og ξ = 100 m/s2 for 

Voellmy-modellen. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 54: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik sør utløst med estimert utløsningsvolum 

(370 m3) i programmet RAMMS – DF med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, 

oransje: 1 – 1.5 m, og rød: 1.5 – 2 m. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 55: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik sør utløst med estimert utløsningsvolum 

(370 m3) i programmet DAN3D med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, oransje: 1 – 

1.5 m, og rød: 1.5 – 2 m. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 56: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik sør utløst med estimert totalt skredvolum 

(6000 m3) i programmet RAMMS – DF med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, gul: 

1 – 2 m, oransje: 2 – 4 m, og rød: 4 – 8 m. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 57: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik sør utløst med estimert totalt skredvolum 

(6000 m3) i programmet DAN3D med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, gul: 1 – 2 

m, oransje: 2 – 4 m, og rød: 4 – 8 m. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 
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6.6.2 Opsvik nord 

Maksimale hastigheter viser god overenstemmelse for alle oppmålingspunkt for 

simuleringene hvor kun det estimerte utløsningsvolumet er utløst (Figur 58 & 59). Ved 

utløsning av det estimerte totale skredvolumet vises det derimot god tilnærming kun i de tre 

øverste oppmålingspunktene (Figur 60). Tilbakeberegningene viser en bedre areatilnærming 

av simulering av det estimerte utløsningsvolumet (Figur 61 & 62) enn det estimerte totale 

skredvolumet (Figur 63 & 64). Førstnevnte har generelt en lavere flythøyde, spesielt i øvre 

deler, sistnevnte fører til en konstant overestimering av bredden i øvre deler. Det synes å være 

en kompensasjonseffekt mellom den dynamiske friksjonsvinkelen og turbulensparameteren. 

En reduksjon av den dynamiske friksjonsvinkelen, evt. en økning av turbulensparameteren, 

gir en lengre utløpslengde (Figur 61 – 64). DAN3D (Figur 62 & 64) viser en mer utglatting av 

massene enn RAMMS – DF (Figur 61 & 63). Variasjonen i simuleringsresultatene utført i 

RAMMS – DF er mindre enn for DAN3D.  

 

Figur 58: Maksimale hastigheter sammenlignet med hastigheter beregnet fra oppmålte flythøyder. Simuleringsresultat fra 

RAMMS – DF blokkutløsning av det estimerte utløsningsvolumet i Opsvik nord, med parameterne µ = 0.2 og ξ = 500 m/s2 for 

Voellmy-modellen. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 59: Maksimale hastigheter sammenlignet med hastigheter beregnet fra oppmålte flythøyder. Simuleringsresultat fra 

DAN3D blokkutløsning av det estimerte utløsningsvolumet i Opsvik nord, med parameterne µ = 0.2 og ξ = 500 m/s2 for 

Voellmy-modellen. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 

 

Figur 60: Maksimale hastigheter sammenlignet med hastigheter beregnet fra oppmålte flythøyder. Simuleringsresultat fra 

DAN3D blokkutløsning av det estimerte totale skredvolumet i Opsvik nord, med parameterne µ = 0.2 og ξ = 100 m/s2 for 

Voellmy-modellen. Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 61: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik nord utløst med estimert utløsningsvolum 

(460 m3) i programmet RAMMS - DF med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, oransje: 

1 – 1.5 m, og rød: 1.5 – 2 m. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 62: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik nord utløst med estimert utløsningsvolum 

(460 m3) i programmet DAN3D med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, oransje: 1 – 

1.5 m, og rød: 1.5 – 2 m. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 63: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik nord utløst med estimert totalt skredvolum 

(1700 m3) i programmet RAMMS – DF med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, gul: 

1 – 2 m, oransje: 2 – 4 m, og rød: 4 – 6 m. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 
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Figur 64: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik nord utløst med estimert totalt skredvolum 

(1700 m3) i programmet DAN3D med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, gul: 1 – 2, 

oransje: 2 – 4 m, og rød: 4 – 6 m. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket (2018c). 
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6.7 Simulering av potensielle utløsningsområder i 

Angermobekken 

6.7.1 Angermobekken vest 

Totalt utløsningsvolum 

De utvalgte potensielle utglidningene (Figur 41) ble utløst som en hendelse, med et totalt 

utløsningsvolum på 4200 – 8400 m3.  

Simuleringsresultatene viser at en kombinasjon av lavere dynamiske friksjonsvinkler og 

høyere turbulensparametere gir lengre utløpslengder, lavere siktevinkler, høyere maksimale 

hastigheter og større areal. Førstnevnte dominerer hovedsakelig utløpslengder og siktevinkler, 

og sistnevnte dominerer hovedsakelig maksimale hastigheter (Tabell 21 & 22). Dette 

samsvarer med resultat fra tilbakeberegningene fra skredhendelsene i Opsvik (Figur 44 – 51). 

For det totale utløsningsvolumet (4200 – 8400 m3) i Angermobekken vest er det kun 

parameterne µ = 0.05 (φb = 2.9°) kombinert med ξ = 1000 m/s2 som vil føre til skred som 

krysser E6 (utløpslengde = 1000 m, Figur 42). En økning i bruddkanten vil gi en noe lengre 

utløpslengde, lavere siktevinkler, høyere maksimale hastigheter og større areal (Tabell 21 & 

22). Simuleringene med RAMMS – DF gir noe større spredning av massene i nedre deler av 

skredbanen, mens simuleringene med DAN3D ser ut til å gi bredere flyt i kanalen (Figur 65). 

Tabell 21: Simuleringsresultat fra RAMMS – DF for utløsning av det totale potensielle utløsningsvolumet i Angermobekken 

vest. 

µ ξ Utløpslengde [m] Siktevinkel [°] Maks hastighet [m/s] Areal [m2] 

  0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 

0.15 100 634 935 11.6 15.5 5.6 6.8 20934 30160 

0.2 100 547 553 12.3 12.2 5.3 6.5 21656 26953 

0.2 500 561 574 12 11.8 8.4 9.5 21282 26209 

0.05 1000 1142 1142 9.7 9.7 15.9 18.6 38858 54887 

 

Tabell 22: Simuleringsresultat fra DAN3D for utløsning av det totale potensielle utløsningsvolumet i Angermobekken vest. 

µ ξ Utløpslengde [m] Siktevinkel [°] Maks hastighet [m/s] Areal [m2] 

  0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 

0.15 100 448 500 13.8 12.7 4.2 5.2 16351 21054 

0.2 100 370 418 13.7 13.3 4 5 13859 17193 

0.2 500 373 420 13.6 13.4 7.4 8.6 14437 18196 

0.05 1000 1142 1142 9.7 9.7 12.3 13.8 40975 57744 
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Figur 65: Blokkutløsning av det totale potensielle utløsningsvolumet (4200 m3) i Angermobekken vest. Nedre deler av 

massene i DAN3D er utelatt da disse er utenfor rammen på 1000*1000 m. Bakgrunnskartene er hentet fra Kartverket 

(2018c). 
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Singulært utløsningsvolum 

Da det blir sett på som usannsynlig at alle utglidningene utløses under en hendelse, ble det 

også simulert med kun ett av de potensielle utglidningsområdene med et potensielt 

utglidningsvolum på 500 – 1000 m3 (Figur 41). 

Simuleringsresultatet for det singulære utløsningsvolumet (500 – 1000 m3) i Angermobekken 

vest (Tabell 23 & 24) viser samme trend i variasjon av de dynamiske friksjonsvinklene og 

turbulensparameterne, samt bruddhøyden som ved simulering av det totale utløsningsvolumet 

(Tabell 21 & 22). Lavere dynamiske friksjonsvinkler kombinert med høyere 

turbulensparameter, evt. høyere bruddkant, ser ut til å gi lengre utløpslengder, lavere 

siktevinkler, høyere maksimale hastigheter og større areal (Tabell 23 & 24). Tilsvarende trend 

sees ved en økning i utløsningsarealet (Tabell 21 – 24). På tross av variasjoner i bruddkanten 

(Tabell 23 & 24) og volum (Tabell 21 – 24) er det kun kombinasjonen av parametere: µ = 

0.05 og ξ = 1000 m/s2 som gir en utløpslengde som krysser E6 (Figur 42). Simuleringene med 

RAMMS – DF viser noe større spredning av massene i nedre deler av skredbanen, mens 

simuleringene med DAN3D ser ut til å gi bredere flyt i kanalen (Figur 66). I tillegg viser 

resultatene fra DAN3D en større variasjon i utløpslengder, siktevinkler og areal ved endring 

av like inputparametere sammenlignet med RAMMS – DF (Tabell 23 & 24). 

Tabell 23: Simuleringsresultat fra RAMMS – DF for utløsning av det singulære potensielle utløsningsvolumet i 

Angermobekken vest. 

µ ξ Utløpslengde [m] Siktevinkel [°] Maks hastighet [m/s] Areal [m2] 

  0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 

0.15 100 353 347 9.8 9.6 4.8 5.9 6543 17831 

0.2 100 331 333 10.3 9.7 4.6 5.7 6467 9016 

0.2 500 252 260 11.2 10.9 4.6 8.1 5249 7261 

0.05 1000 918 918 8.4 8.4 11.2 13.2 12406 17565 

 

Tabell 24: Simuleringsresultat fra DAN3D for utløsning av det singulære potensielle utløsningsvolumet i Angermobekken 

vest. 

µ ξ Utløpslengde [m] Siktevinkel [°] Maks hastighet [m/s] Areal [m2] 

  0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 0.5 m 1 m 

0.15 100 190 222 11.9 11.5 4 5.2 2995 4523 

0.2 100 137 148 12.6 12.4 3.9 5.8 2330 3178 

0.2 500 133 160 12.7 12.3 6.7 8.3 2591 3431 

0.05 1000 918 918 8.4 8.4 10.2 12.9 12997 17666 
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Figur 66: Blokkutløsning av det singulære potensielle utløsningsvolumet (500 m3) i Angermobekken vest. Bakgrunnskartene 

er hentet fra Kartverket (2018c). 
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6.7.2 Angermobekken øst 

Det potensielle utløsningsområdet i Angermobekken øst har et areal på 11 600 m2 (Figur 41). 

Med et glideplan på antatt 0.5 m dybde tilsvarer dette et utløsningsvolum på 5800 m3 (Tabell 

15).   

Resultatet av simulering viser at det også her kun er parameterne µ = 0.05 kombinert med ξ = 

1000 m/s2 som vil kunne krysse E6 (utløpslengde = 1750 m, Figur 43) (Tabell 25 & 26). Det 

sees en trend av at en kombinasjon av høyere turbulensparametere og lavere dynamiske 

friksjonsvinkler gir lengre utløpslengder, lavere siktevinkler, høyere maksimale hastigheter og 

større areal. Førstnevnte dominerer hovedsakelig de maksimale hastighetene, mens sistnevnte 

dominerer hovedsakelig utløpslengdene og siktevinklene (Tabell 25 & 26). RAMMS – DF gir 

lengre utløpslengder, lavere siktevinkler, og høyere maksimale hastigheter enn DAN3D 

(Tabell 25 & 26). DAN3D angir et større totalt areal (Tabell 25 & 26), og en bredere flyt i den 

kanaliserte delen enn RAMMS – DF (Figur 67). I tillegg viser resultatene fra DAN3D en 

større variasjon i utløpslengder, siktevinkler og areal ved endring av like inputparametere 

sammenlignet med RAMMS – DF (Tabell 25 & 26). 

Tabell 25: Simuleringsresultat fra RAMMS – DF for utløsning av det potensielle utløsningsvolumet i Angermobekken øst. 

µ ξ Utløpslengde [m] Siktevinkel [°] Maks hastighet [m/s] Areal [m2] 

0.15 100 920 11.6 5.75 70 484 

0.2 100 580 15.4 5.4 55 560 

0.2 500 337 16.5 9.9 32 086 

0.05 1000 1822 9.8 19.9 102 061 

 

Tabell 26: Simuleringsresultat fra DAN3D for utløsning av det potensielle utløsningsvolumet i Angermobekken øst. 

µ ξ Utløpslengde [m] Siktevinkel [°] Maks hastighet [m/s] Areal [m2] 

0.15 100 418 16.6 4.4 40 062 

0.2 100 270 15.5 4.2 27 809 

0.2 500 308 18 8.5 33 570 

0.05 1000 1822 9.8 17 116 499 
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Figur 67: Blokkutløsning av det potensielle utløsningsvolumet (5800 m3) i Angermobekken øst. Bakgrunnskartet er hentet fra 

Kartverket (2018c). 
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7 Diskusjon 

Her blir resultatene diskutert på bakgrunn av relevant teori og funn fra andre studier. 

Diskusjonskapittelets oppsett er som følger: 

- Sedimentegenskaper og dreneringsforhold. 

- Sammenligning av hendelsene i Opsvik. 

- Skogens påvirkning. 

- Sensitivitetsanalyse. 

- Potensielle utløpsområder i Angermobekken.  

- Usikkerheter. 

7.1 Sedimentegenskaper og dreneringsforhold 

Kornfordelingsanalyser viser lavere innhold av finfraksjoner (silt og leir) i løsmasseprøvene 

innhentet i Opsvik sør enn for Opsvik nord. I tillegg er innholdet av finfraksjoner generelt 

høyere i prøvene fra under glideplanet enn prøvene innhentet fra levéer/skredlober (Figur 39 

& 40). Dette kan tyde på at det generelt har vært en større grad av utvasking av finfraksjoner i 

Opsvik sør, og også utvasking i løsmassene som har blitt transportert av skredet i forhold til 

løsmassene under glideplanet. Forskjellen i graderingen over og under glideplanet indikerer et 

skille mellom ulik permeabilitet, hvilket kan være årsaken til dannelse av glideplan. Flere 

prøver er ønskelig for å trekke konklusjoner rundt dette. 

De indre friksjonsvinklene (φi) har alle en lik verdi på 26 – 29°, bortsett fra OS – 4 som har en 

indre friksjonsvinkel på 27 – 31° (Kap. 6.3). Disse er noe høyere enn de dynamiske 

friksjonsvinklene (φb) funnet ved simulering (8.5 – 11.3° = μ = 0.15 – 0.2), noe som også ble 

antatt på forhånd (Kap. 2.8). Funnene av differanse mellom friksjonsvinklene samsvarer med 

tidligere arbeid gjennomført i skredavsetninger fra morenemateriale (Carey, 2018). 

Sammenligningen av friksjonsvinklene (Tabell 27) viser en relativt lik indre friksjonsvinkel 

for alle skredhendelser, men hvor den dynamiske friksjonsvinkelen viser en større spredning. 

Skredhendelsene Nesbyen og Ringebu har begge lavere dynamiske friksjonsvinkler enn de 

resterende hendelsene (Tabell 27). Årsaker til dette kan være kanalisering av skredhendelsen i 

Nesbyen og et lite totalt skredvolum for Ringebu (ca. 350 m3). Kanaliserte løsmasseskred har 

vist å gi en bedre tilnærming med lavere dynamiske friksjonsvinkler enn for skred i åpne 
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skråninger (Kap. 7.4.5). Ved variasjoner i skredvolumet har lavere dynamiske friksjonsvinkler 

vist å gi en bedre tilnærming for mindre totale skredvolum enn for større volum (Schraml et 

al., 2015). Sett bort ifra Nesbyen og Ringebu samsvarer funn av indre friksjonsvinkler med 

dynamiske friksjonsvinkler for samtlige skred (Tabell 27).  

Tabell 27: Sammenligning av skredhendelser på bakgrunn av kanaliseringsgrad, indre friksjonsvinkler funnet 

fra kornfordelingsanalyser, samt dynamiske friksjonsvinkler funnet ved tilbakeberegninger. Verdiene fra 

skredhendelsene; Nesbyen, Oldedalen 1, Oldedalen 2 og Ringebu er innhentet fra studie utført av Carey (2018). 

Skredhendelse Kanaliseringsgrad Indre 

friksjonsvinkel [°] 

Dynamisk 

friksjonsvinkel [°] 

Nesbyen Kanalisert 26 – 29 4.6 

Oldedalen 1 Åpen skråning 26 – 29 10.5 

Oldedalen 2 Delvis åpen skråning 26.5 – 31 10.5 

Ringebu Åpen skråning 26 – 29 5.70 

Opsvik sør Åpen skråning 26 – 31 8.5 – 11.3 

Opsvik nord Åpen skråning 26 – 29 8.5 – 11.3 

 

Prøven fra Angermobekken (A – 1) har et noe høyere innhold av finstoff enn prøvene 

innhentet fra levéer/skredlober og under glideplanet i Opsvik (Figur 39 & 40), men 

intervallene for de indre statiske friksjonsvinklene er lik (Kap. 6.3). Dette kan indikere at 

massene vil oppføre seg tilnærmet likt under en skredhendelse, og at det er et grunnlag for å 

benytte de samme dynamiske friksjonsvinklene som for Opsvik i simulering av skred langs 

Angermobekken.  

I felt ble det observert tre definerte dreneringsveier ned mot utløsningsområdet, både i Opsvik 

nord og Opsvik sør (Kap. 4.4.2 & 4.5.2). Dreneringsanalyser viser dog fire større 

dreneringsveier mot Opsvik nord, og fem mot Opsvik sør (Figur 37 & 38). I tillegg er antallet 

akkumulerte celler i disse høyere i Opsvik sør enn i Opsvik nord (Tabell 14). Selv om det i 

felt ble observert relativt like dreneringsforhold er det sannsynlig at det vil dreneres mer vann 

mot det sørligste skredet under like nedbørsforhold. Resultater viser også et større totalt 

dreneringsareal og akkumulerte celler i nedre deler av skredløpet i Opsvik sør.  
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7.2 Sammenligning av hendelsene i Opsvik 

Skredhendelsene Opsvik sør og Opsvik nord har flere fellestrekk; de er utløst i samme 

tidsperiode, under like meteorologiske og geologiske forhold, har lik vegetasjonstype og -

tetthet i øvre deler og like forhold i utløsningsområdene. Helningen i utløsningsområdet i 

Opsvik nord er dog noe brattere (28° mot 23°), utløsningsvolumet noe større (460 m3 mot 370 

m3) og helningen nedenfor utløsningsområdet noe slakere (20 – 25° mot 25 – 30°). I tillegg 

har det nordlige skredet gått gjennom en mindre tettvokst skog. Generelt sett er det nordligste 

skredet også mindre, med kortere utløpslengde (430 m mot 1100 m), mindre totalt 

skredvolum (1700 m3 mot 6000 m3) og har en lavere siktevinkel (20° mot 21°). Flere 

dreneringskanaler inn mot det sørlige skredet kan i nedbørsrike periode veie opp for lavere 

helning i utløsningsområdet, og i så måte gjøre utløsningsmekanismene sammenlignbare.  

Nedbøren registrert ved målestasjonen Linge i fire dager før hendelsene gir en verdi som 

overstiger den beregnede minimum terskelverdien (Tabell 12). Dette tilsvarer en 

nedbørsmengde hvor det er sannsynlig at skred kan forekomme. I samme tidsperiode har 

målestasjonen Åkerneset målt større nedbørsmengder. Denne stasjonen ligger nærmere 

Opsvik (Figur 7). Det forventes derfor at denne målestasjonen er mer representativ for 

Opsvik. For hele juni måned viser Åkerneset generelt større nedbørsmengder enn Linge 

(Figur 10 & 11), og det antas derfor at løsmassedekket i Opsvik kan tåle større 

nedbørsmengder før skred utløses enn hva terskelverdiene tilsier (Tabell 12). Det vil si at 

terskelverdiene beregnet for Linge ikke er representative for nedbørshendelsene registrert ved 

Åkerneset. På hendelsesdagen har begge målestasjonene registrert større nedbørsmengder i 

timene rett før hendelsene skjedde (Figur 10 & 11). På bakgrunn av dette og informasjon fra 

grunneier antas det at den intense nedbørshendelsen har vært utløsningsårsaken.  

Med bakgrunn i lignende utløsningsområder vurderes det at utløsningsmekanismene er like. 

Drenering av vann på overflaten av løsmassedekket, langs berggrunnen og infiltrasjon langs 

røtter har trolig forårsaket oppsamling av vann i de konkave terrengformasjonene. 

Overliggende impermeabelt torvdekke og en svak terskel i berggrunnen gir færre 

dreneringsruter ut av området enn inn. Det tolkes derfor til at oppsamling av vann har skapt et 

porevannsovertrykk i den permeable bunnmorenen (de nederste 20 cm), som igjen har ført til 

en oppløfting av det overliggende torvdekket, med utglidning på det tidspunktet 

skjærspenningen oversteg skjærfastheten. Torvdekkets høye fasthet tilsier at torvdekket i de to 
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skredene løsnet som et noenlunde sammenhengende flak og dannet en definert bruddkant i 

øvre deler av skredbanene. Et mulig alternativ er utløsning i morenedekket i brattere områder 

rett nedenfor torvdekket. Redusert skjærfasthet vil så ha ført til retrogressiv utløsning, og 

dermed delvis utglidninger av torvdekket. Lineasjoner i det gjenliggende tynne 

løsmassesjiktet styrker imidlertid den første utglidningsteorien.  

Helningen i utløsningsområdet til Opsvik sør er ca. 23°, og er derfor lavere enn de >25 – 30° 

man ville forventet å se jordskred i (Schanche, 2014). Siktevinkelen for de to skredhendelsene 

er også noe lavere enn hva som er typisk for jordskred (25 – 30°). Utløsning av jordskred i 

slakere helning enn 25° er også observert av andre (G. Sandøy et al., 2017), og dette 

fremhever viktigheten av en grundig skredfarevurdering.  

Skredhendelsene er ikke innenfor NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred (NVE, 2019a). 

Årsaken til dette kan ligge i tilnærmingsmetoden for identifisering av utløsningsområder. 

Denne tilnærmingen fokuserer på kanalisert morfologi, hvor justeringen for tilnærmingen av 

åpne skråninger er vanskelig og sensitiv for endringer (Fischer et al., 2014). En annen årsak 

kan være at terskelverdier av løsmasser, hvor helningsverdiene sett i sammenheng med 

løsmassetypen torv, ikke er lav nok.  

Skredene kan defineres til utglidninger i øvre deler, hvor det ble observert masser med lite 

indre deformasjon og et definert skjærplan på omtrent 0.5 m dybde. Etter hvert som massene 

forflyttet seg nedover terrenget ble løsmasser og vann blandet inn, og flyten ble mer turbulent. 

Ettersom skredene går i åpen skråning vil det på bakgrunn av valgt klassifikasjon i denne 

oppgaven (Kap. 2.2) defineres som jordskred. På bakgrunn av observasjoner av skader høyt 

oppe på trær antas det at skredene var vannholdige. Ut ifra klassifikasjoner som tar 

utgangspunkt i vanninnholdet (Byggforskserien, 2016; Norem & Sandersen, 2012; Sandersen, 

2014) blir skredene definert som flomskred. Vi har dermed skred som i henhold til 

klassifikasjoner kan defineres til både jordskred og flomskred, og dette påpeker viktigheten av 

å lage en klarere definisjon av disse to løsmasseskredene, evt. vurdere en fellesbetegnelse for 

disse.  

7.3 Skogens påvirkning 

I områdene rundt begge utløsningsområdene i Opsvik ble det observert gress, mose og ellers 

spredt vegetasjon av hovedsakelig fjellbjørk og einebusker. Løsmassedekket har blitt 
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identifisert å være torv med et stort nettverk av små røtter, overliggende et ca. 20 cm tykt 

morenedekke. Fjellsiden er generelt tettvokst, men hvor skogen rundt skredløpet til Opsvik 

sør hovedsakelig var mer tettvokst og bestående av plantede grantrær. Vegetasjonen rundt 

skredløpet til Opsvik nord ble identifisert til å være en større grad av blandingsskog, 

hovedsakelig bestående av bjørk og furu. I nedre deler av skredbanen, i et område hvor 

skogen var mer tettvokst og hovedsakelig dominert av granskog, ble det observert en 

innsnevring av skredbanen og store mengder avsetninger. Dette til tross for at helningen var 

ca. 25°, og dermed i et område som ble antatt å skulle være dominert av erosjonsprosesser. 

Disse funnene gjør det relevant å vurdere skogens innvirkning på et skred. Skog har vist seg å 

ha stabiliserende effekt på skredutløsning. Dette kommer blant annet av røtters armerende 

effekt og infiltrasjon av vann som reduserer overflateavrenning. Generelt har også løvtrær, og 

da spesielt bjørketrær, større stabiliteringsgrad da disse har dype, skråstilte røtter, kalt fastrot. 

Grantrær derimot, har en tendens til å ha oppdelte, overflatiske røtter med lav 

forankringsevne, kalt flatrot (Breien & Høydal, 2012). Det observerte store nettverket av små 

røtter i torvdekket antas å ha påvirket utløsningsmekanismene på to måter: infiltrasjon av 

overflatevann og binding av torvdekket. Røttene kan ha forårsaket økt infiltrasjon av 

overflatevann ned mot underliggende morene, altså en økt drivkraft til oppsamling av vann i 

den konkave formasjonen. I tillegg har nettverket av røtter bundet torvflaket, noe som antas å 

være hovedgrunnen til at løsmassedekket har løsnet som et sammenhengende flak. Selv om 

det ble observert vegetasjon rundt begge utløsningsområdene i Opsvik vil ikke dette ha gitt en 

stabiliserende effekt da glideplanet har oppstått langs et tynt løsmassedekke på overflaten av 

berggrunnen, med 20 cm som for lite dybde til å etablere solid forankring gjennom fastrot.  

Også for snøskred blir skog ansett å ha en stabiliserende effekt i utløsningsområdet, men 

studier viser at et snøskred som først har løsnet i vesentlig grad kan ødelegge en tettvokst 

skog (Gruber & Bartelt, 2007). Løsmasseskred og snøskred har relativt like flyteegenskaper, 

og energitapet i møte med skog blir derfor antatt å være noenlunde tilsvarende. Betydelig 

energitap for snøskred i møte med skog er knyttet til knekking, rotasjon og medrivning av 

trær. Av disse faktorene gir medrivningen av trær det største energitapet, og da spesielt trær 

med store røtter. Energitapet er generelt lite, og hvor tapet er mindre desto større skredene er 

(Bartelt & Stöckli, 2001). Opsvik nord har trolig hatt et betydelig større energitap enn Opsvik 

sør, ettersom det nordlige skredet hadde en mindre volumøkning (Tabell 8) i tillegg til at det 

gikk gjennom mer blandingsskog med utbredte røtter. Dette kan også gjenspeiles i 
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erosjonsdybden, som er noe større i det sørlige skredet. I tillegg har Opsvik nord gått gjennom 

et mer tett vegetert område der store mengder løsmasser er avsatt. Dette til tross for at 

helningen her var 25°. Dette kan tilsi at type skog og skredvolumet har vel så stor betydning 

som stammediameter, tetthet og høyde på trærne.  

Det er gjennomført mer forskning til bruk og kalibrering av simuleringsprogram i forbindelse 

med snøskred enn løsmasseskred (Schraml et al., 2015). For å ta hensyn til skog i simulering 

av snøskred er en vanlig metode å legge til polygon med økte friksjonsverdier (Gruber & 

Bartelt, 2007). Schraml et al. (2015) ga friksjonsverdiene i disse polygonene en noe høyere 

verdi enn for de som ble brukt i snøskredsimulering, for å tilpasse disse til løsmasseskred. 

Dette faller utenfor fokus for denne oppgaven, og er derfor ikke inkludert.  

7.4 Sensitivitetsanalyse 

Skredhendelsene i Opsvik ble tilbakeberegnet i programmene RAMMS – DF og DAN3D. To 

reologiske modeller, Frictional og Voellmy, ble brukt, hvor de dynamiske friksjonsvinklene 

og turbulensparameterne ble variert for å finne den beste tilnærmingen til observasjonene. 

Vurderingen av hvilke parametere og modeller som ga best resultat ble foretatt på bakgrunn 

av en kvantitativ vurdering, hvor fire vurderingskriterier ble brukt. Differansen mellom 

simuleringer og observasjoner ble angitt med en prosentvis differanse. Kombinasjonen av 

parametere som ga minst totalt avvik ble valgt, og er fremstilt i Tabell 28 for Opsvik sør og i 

Tabell 29 for Opsvik nord. Disse verdiene kan brukes som utgangspunkt for simulering i 

lignende forhold, og vil kunne bidra til å redusere tidsbruk knyttet til valg av korrekte 

inputparametere. 

Tabell 28: De best tilnærmede verdiene av dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere for Opsvik sør. 

 Utløsningsvolum (370 m3) Totalt skredvolum (6000 m3) 

 RAMMS – DF DAN3D RAMMS – DF DAN3D 

µ - - 0.15 – 0.2 0.15 – 0.2 

ξ [m/s2] - - 100 100 

 

Tabell 29: De best tilnærmede verdiene av dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere for Opsvik nord. 

 Utløsningsvolum (460 m3) Totalt skredvolum (1700 m3) 

 RAMMS – DF DAN3D RAMMS – DF DAN3D 

µ 0.2 0.2 - 0.15 – 0.2 

ξ [m/s2] 500 500 - 100 
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7.4.1 Reologiske modeller 

Generelt vises det en bedre tilnærming av Voellmy-modellen enn for Frictional-modellen 

(Figur 44 – 51). Utenom utløsning ved det totale estimerte skredvolumet for Opsvik nord 

utløst i programmet RAMMS – DF (Figur 50) ga ikke Frictional-modellen beste tilnærming 

for noen av utløsningsvolumene eller programmene. Ingen av simuleringene med Frictional-

modellen var innenfor ±30% for utløpsdistanse og siktevinkel uten at dette gikk betydelig ut 

over estimert hastighet. Dette tilsvarer resultat for lignende skredhendelser (McKinnon, 

2005), hvor Frictional-modellen skal være bedre tilpasset simuleringen av tørre skred 

(McDougall, 2006). Som nevnt viser Frictional-modellen en noe bedre tilnærming for Opsvik 

nord enn Opsvik sør, hvilket samsvarer godt med funnene fra dreneringsanalyser (Kap. 6.2).  

Da Frictional-modellen er funnet å være en dårlig tilnærming til skredhendelsene vil videre 

diskusjon hovedsakelig ta utgangspunkt i Voellmy-modellen. 

7.4.2 Dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere 

På bakgrunn av simuleringer og vurderingskriterier ligger anbefalte dynamiske 

friksjonsvinkler (φb) innen intervallet 2.9 – 25° (μ = 0.05 – 0.47). Dynamiske friksjonsvinkler 

>25° (μ = >0.47) ga dårlige resultat for samtlige simuleringer, hvor utløpslengde, siktevinkel 

og hastighet ble underestimert med en differanse på >30%. Lignende resultat for dynamiske 

friksjonsvinkler >25° har blitt funnet av andre (McKinnon, 2005). 

På bakgrunn av vurderingskriteriene ble turbulensparameteren (ξ) funnet å gi en størst 

dominans i hastighetstilnærmingen, men de påvirker også utløpslengder og siktevinkler. 

Generelt gir en økning av turbulensparameteren en økning av hastigheten, men også en noe 

økt utløpslengde og lavere siktevinkel. Den dynamiske friksjonsvinkelen (φb) viste å ha en 

størst effekt på utløpslengden og siktevinkelen, hvor en økning av den dynamiske 

friksjonsvinkelen generelt ga kortere utløpslengder, samt høyere siktevinkler og lavere 

hastigheter. Trender for arealet er ikke like tydelig. Tidligere studier (Borstad & McClung, 

2009; Carey, 2018; Hussin et al., 2012) har funnet tilsvarende resultat ved bruk av Voellmy-

modellen: turbulensparameteren påvirker hovedsakelig skredets flyt, mens den dynamiske 

friksjonsvinkelen bestemmer utløpslengden. Dette er naturlig på bakgrunn av hvordan 

friksjonsformelen (Formel 21) benyttet i Voellmy-modellen er oppbygd. Det vil imidlertid 

også være en kompensasjonseffekt mellom de to parameterne. Ved bruk av et større spekter 
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av parametere enn i denne oppgaven, er det derfor forventet å kunne finne et noenlunde likt 

resultat med en kombinasjon av andre dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere. 

Denne kompensasjonseffekten har også blitt påpekt av Jarsve (2018).  

7.4.3 Utløsningsvolum  

Skredene ble utløst ved blokkutløsning av et estimert utløsningsvolum og et totalt estimert 

skredvolum. Volumøkningen var større for Opsvik sør enn for Opsvik nord (Tabell 8).  

Ingen av de benyttede reologiske modellene og parameterne (Kap. 3.5.2) gir en god 

tilnærming for utløsning av det estimerte utløsningsvolumet for Opsvik sør på bakgrunn av de 

kvantitative vurderingskriteriene (Figur 44 & 45). Opsvik nord viser en motsatt trend hvor 

simulering av det estimerte totale skredvolumet i RAMMS – DF gir imidlertid en dårlig 

arealtilnærming for Voellmy-modellen (Figur 50). For å ta hensyn til medrivning i 

tilbakeberegninger kan det derfor være mer korrekt å bruke utløsning av det totale 

skredvolumet for skred med stor volumøkning, noe som samsvarer med anbefalinger (Bartelt 

et al., 2017). Ved utelukkende bruk av det estimerte utløsningsvolumet vil en kunne få 

resultat med urealistiske verdier av parametere (for høye ξ-verdier og for lave dynamiske 

friksjonsvinkler). For skred med liten volumøkning er ikke denne trenden like tydelig, og 

utløsning av det totale skredvolumet vil kunne gi en motsatt effekt (Figur 48 – 51).  

7.4.4 Sammenligning av simuleringsprogrammene 

Like dynamiske friksjonsvinkler, turbulensparametere, reologiske modeller og input-filer 

(DTM, utløsningsvolum osv.) ble brukt i DAN3D og RAMMS – DF, med relativt like 

resultat; Voellmy-modellen ga en bedre tilnærming enn Frictional-modellen (Kap. 7.4.1) og 

påvirkningen av variasjoner av de dynamiske friksjonsvinklene og turbulensparameterne var 

lik (Kap. 7.4.2). Sett bort i fra simulering utført i RAMMS – DF hvor det estimerte totale 

skredvolumet til Opsvik nord ble utløst, var de best tilnærmede parameterne fullstendig like 

(Tabell 28 & 29). Hovedforskjellen mellom de to programmene har vist seg å ligge i 

sensitiviteten ved variasjoner i parameterne. DAN3D viser en større spredning av verdier enn 

RAMMS – DF (Figur 44 – 51). Andre har også funnet like sensitivitetsresultat ved bruk av de 

to programmene (Michalsen, 2018; Schraml et al., 2015).  

 



105 

 

 

De noe ulike resultatene kan forklares med oppbyggingen av programmene (Tabell 2). Den 

største forskjellen kan være på grunn av de numeriske metodene. RAMMS – DF bruker en 

Euler metode, mens DAN3D benytter Smooth Particle Hydrodynamics som er en versjon av 

Lagranges metode. Sistnevnte vektlegger og summerer verdier fra de nærliggende partiklene, 

noe som kan føre til at det estimeres at massene flyter videre ved møte med terskler. Issler et 

al. (2013) har observert lignende forskjeller ved sammenligning av program som benytter de 

samme numeriske metodene (DAN3D og MassMov2D) på studie av kvikkleireskred. Andre 

årsaker for ulike resultater kan være forskjeller i beregning av jordtrykkskoeffisienten. 

Tilbakeberegninger med en variasjon i denne har imidlertid vist seg å ha liten påvirkning på 

estimerte utløpslengder og hastigheter (Bartelt et al., 1999).  

Generelt ble brukervennligheten vurdert å være bedre i RAMMS – DF enn i DAN3D. Dette er 

rimelig ettersom DAN3D er utviklet hovedsakelig for bruk i forskning, mens RAMMS er et 

program rettet mot konsulentvirksomhet. Simulering av samme mengde data tok lengre tid i 

DAN3D både med tanke på tid benyttet til forberedning av filer, men også selve 

simuleringstiden.  

7.4.5 Dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere i en 

nasjonal og global kontekst 

Resultatene fra denne studien tilsvarer dem fra andre studier. Resultatene fra dette studiet 

sammenfaller med dem fra andre masteroppgaver (Carey, 2018) som omhandler 

tilbakeberegning av løsmasseskred med lignende skredvolum, løsmasseforhold og lik 

kanaliseringsgrad (Tabell 27). Den dynamiske friksjonsvinkelen samsvarer funn med tidligere 

arbeid, der simulering av kanaliserte løsmasseskred gir lavere dynamisk friksjonsvinkler enn 

simulering av skred i åpne skråninger (Carey, 2018; McKinnon, 2005; Schraml et al., 2015). 

Quan Luna et al. (2013) har utført en analyse på de best tilnærmede parameterne for 270 

løsmasse- og steinskred, og skredenes geologiske miljø. Disse er representert som en 

tetthetsfunksjon av den dynamiske friksjonsvinkelen (Figur 68) og turbulensparameteren 

(Figur 69) sett opp imot skred i alpine, glasiale, subtropiske/tropiske og vulkanske forhold.  
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Figur 68: Tetthetsfunksjon av Voellmy-modellen med variasjoner av den dynamiske friksjonsvinkelen for 

skredhendelser i fire ulike miljø (modifisert fra Quan Luna et al., 2013). 
 

 

Figur 69: Tetthetsfunksjon av Voellmy-modellen med variasjoner av turbulensparameteren for skredhendelser i 

fire ulike miljø (Quan Luna et al., 2013). 

 

Resultatene i denne oppgaven sammenfaller i størst grad med tetthetsfunksjonen for skred 

alpine forhold (Figur 68A & 69A), men også bra med skred i glasiale forhold (Figur 68B & 

69B). Med utgangspunkt i løsmasseforholdene i Opsvik (Figur 9) vil tetthetsfunksjonen for 

skred i de glasiale forholdene gi best sammenligningsgrunnlag. Tetthetsfunksjonene for disse 
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er tydelig høyreforskjøve, men en normalisering rundt μ = 0 – 0.1 (Figur 68B), noe som er litt 

lavere enn de best tilnærmede parameterne funnet fra tilbakeberegninger i denne studien (μ = 

0.15 – 0.2). Hva gjelder turbulensparameteren fant Quan Luna et al. (2013) en normalisering 

rundt 0 – 500 m/s2 (Figur 69B), hvilket passer godt overens med tilbakeberegningene i denne 

studien (ξ = 100 – 500 m/s2). 

7.4.6 Sammenligning av kvalitativ og kvantitativ vurderingsmetode 

I tillegg til den kvantitative vurderingsmetoden utarbeidet i denne oppgaven har 

simuleringene blitt vurdert kvalitativt gjennom visuelle fremstillinger. Det sees også en større 

variasjon i de visuelle fremstillingene av simuleringsresultatene utført i DAN3D enn 

RAMMS – DF (Figur 54 – 57 & 61 – 64). Hvordan variasjoner av de dynamiske 

friksjonsvinklene og turbulensparameterne påvirker simuleringsresultatene er ikke like 

tydelige i de visuelle fremstillingene som i de kvantitative. Tendenser som viser at 

variasjonene i den dynamiske friksjonsvinkelen hovedsakelig påvirker utløpslengder, mens ξ 

påvirker flyten kan kun sees i noen av de kvalitative fremstillingene (Figur 56 & 57). De 

øvrige simuleringene viser derimot en kompensasjonseffekt mellom de to parameterne, hvor 

en reduksjon i den dynamiske friksjonsvinkelen evt. en økning i turbulensparameteren, gir 

lengre utløpslengder (Figur 54, 55, & 61 – 64). At slike tendenser er mindre tydelige i visuelle 

fremstillinger vil kunne gjøre det mer tidkrevende å konkludere hvilke parametere som gir 

den beste tilnærmingen og hvordan variasjoner i parameterne påvirker simuleringsresultatene, 

sammenlignet med å se tendenser gjennom en kvantitativ tilnærming. 

Hvilke parameter som gir den beste tilnærmingen for den kvantitative metoden blir vurdert på 

bakgrunn av en gjennomsnittlig helhetsvurdering. Resultatet for hvor godt parameterne vil 

passe til de ulike kriteriene vil derfor variere, da en minimum differanseverdi for et 

vurderingskriterie ikke nødvendigvis vil tilsvare hva man finner for et annet. Hvordan 

vurderingskriterier blir påvirket av en slik helhetsvurdering i en multikriterie-analyse har også 

blitt påpekt av Jarsve (2018). En fordel med metoden vil være at de prosentvise 

differanseverdiene vil kunne bli benyttet til å gi et forventet avvik i simuleringer med like 

utløsningsvolum dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere. I den kvalitative 

vurderingen vil det imidlertid kunne være enklere å finne korrekte parametere på bakgrunn av 

hva som er fokuset i det aktuelle studiet. En slik vurdering vil være mer subjektiv, og vil også 
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påvirke andre tilnærminger. For eksempel, ved utvalg av hvilke parameter som gir den beste 

tilnærmingen for utløpslengde kan dette gå utover hastighetstilnærmingen. 

En fordel i den visuelle fremstillingen ligger i areal og hastighetstilnærmingen. Ved 

sammenligning av de to utløsningsvolumene (estimert utløsningsvolum og totalt skredvolum) 

sees de samme mønstrene i arealdifferanse. I en visuell fremstilling er det mulig å si noe om 

det foreligger over- eller underestimeringer av data. Det vil også være mulig å fastslå hvor i 

skredbanen arealet blir over- eller underestimert. I simuleringer med blokkutløsning av 

estimert totalt skredvolum fremkommer for eksempel en overestimering av skredets bredde i 

øvre deler for både Opsvik sør og Opsvik nord (Figur 56, 57, 63 & 64). Årsaken til dette er 

den kunstig høye bruddkanten (8 m for Opsvik sør og 1.57 for Opsvik nord). Denne vil både 

kunne medføre beregningsfeil i skredets flythøyder og hastigheter i øvre deler. I den 

kvantitative vurderingen ble simuleringsresultat fra RAMMS – DF for Opsvik sør utløst med 

estimert totalt skredvolum, forkastet grunnet arealdifferansen (Kap. 6.5.2). Om fokuset er på 

nedre deler av skredløpet, slik det ofte vil være i en skredfarevurdering, ville resultatet 

kanskje ikke ha blitt forkastet om det hadde vært tydeligere at det hovedsakelig er i øvre deler 

feilene ligger. I hastighetstilnærmingen er også den kvalitative vurderingen noe bedre da det 

her er mulig å visuelt sammenligne oppmålingspunkt med de simulerte. I den kvantitative 

hastighetstilnærmingen har det kun blitt benyttet et punkt (Kap. 6.5.1 & 6.5.2). 

7.5 Potensielle utløpsområder i Angermobekken 

Løsmassedekket i Angermobekken er stort sett morene og stedvis torv (Figur 33). 

Kornfordelingsanalysene viser et høyere innhold av finfraksjoner (silt og leir) enn i Opsvik 

(Figur 39 & 40). I morenemateriale vil et høyere innhold av finfraksjoner indikere større 

sannsynlighet for utglidninger, da permeabiliteten i silt og leirige masser er lav og det dermed 

hurtigere kan bygges opp porevannstrykk (Sandersen, 2014). Vegetasjonsforholdene er ellers 

stort sett tilsvarende det som ble observert i Opsvik. En stabiliserende effekt i løsmassedekket 

grunnet røtter er forventet i Angermobekken vest, mens det i Angermobekken øst antageligvis 

ikke vil gi effekt da glideplanet mest sannsynlig vil oppstå på undersiden av nettverket av 

røtter. Det ble ikke observert ferske utglidninger eller skredavsetninger fra løsmasseskred i 

skråningene. Det ble dog observert avsetninger fra sørpeskred i nedre deler av bekkeløpet. På 

tross av at Angermobekken øst ble valgt ut som et potensielt utløsningsområde grunnet like 

forhold som utløsningsområdene i Opsvik (et konkavt område med en helning på ca. 23°) blir 
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det ikke sett som sannsynlig at det vil oppstå et porevannsovertrykk i dette området, da 

morenedekket ikke har et overliggende impermeabelt og kohesivt torvdekke.  

Innhentede nedbørsdata fra Leirfjord angir høyest nedbørsmengder i september og oktober, 

måneder som har en gjennomsnittlig temperatur >0°C (Tabell 11). Det antas derfor at 

løsmasseskred vil utløses på denne årstiden. Det er også vesentlig sannsynlighet for at 

løsmasseskred kan forekomme i mars eller april som følge av nedbør kombinert med 

snøsmelting. Terskelverdiene for Leirfjord er høyere enn Linge (Tabell 12 & 13), og det 

forventes derfor større nedbørsmengder før skred utløses som følge av nedbør i 

Angermobekken enn i Opsvik.  

På bakgrunn av dette blir sannsynligheten for forekomst av flomskred som vil føre til skade 

på infrastruktur og bygninger vurdert som begrenset i Angermobekken. Sannsynligheten for 

sørpeskred blir vurdert større. Et sørpeskred vil kunne utvikles til et flomskred etter hvert som 

det opptar et høyere innhold av sedimenter nedstrøms. Klimaendringer vil kunne føre til at 

dagens vurdering (lav sannsynlighet) vil måtte endres. T. Sandøy og Grøtting (2018) har 

vurdert den årlige nominelle sannsynligheten for at flomskred/sørpeskred vil krysse ny E6 i 

dette området til 1/50.  

7.5.1 Simuleringsresultat 

For alle simuleringer er det kun simuleringene med parameterne µ = 0.05 (φb = 2.9°) 

kombinert med ξ = 1000 m/s2 som vil krysse E6. Dette er parametere anbefalt for simulering 

av skred med et høyere innhold av finstoff. I tillegg vil differanseverdiene fra 

tilbakeberegningene kunne bli benyttet for å vurdere potensiell feilsimulering. For eksempel 

gir simulering av µ = 0.15 (φb = 8.5°) kombinert med ξ = 100 m/s2 i RAMMS – DF ved 

simulering av det totale utløsningsvolumet med en bruddkant på 1 m en utløpslengde på 935 

m (Tabell 21). Differanseverdien ved bruk av disse parameterne har vist å gi en 

overestimering av utløpslengder med 7.3% (Tabell 16). Dette viser at utløpslengden, ved å ta 

hensyn til differanseverdien i Angermobekken, kan bli ca. 1000 m. En slik utløpslengde vil 

kunne føre til kryssing av E6 også med bruk av disse parameterverdiene. Med utgangspunkt i 

oppnådde siktevinkler (Tabell 21 – 26) gir alle simuleringer en høyere verdi enn hva som er 

registrert av andre (>7°) (Fischer et al., 2014). I tillegg er begge de nedre delene av 

bekkeløpene innenfor NVEs aktsomhetskart (NVE, 2019a). Om skred først løsner i de utpekte 

områdene er derfor ikke noen av de oppnådde utløpslengdene utenkelige.  
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Vegetasjonsforholdene i Angermoen er relativt like som i Opsvik. Friksjonsmotstand grunnet 

medrivning av skog vil derfor kunne være lik. I tillegg er de potensielle utløsningsvolumene i 

Angermobekken like, eller større, enn de totale skredvolumene i Opsvik. Som tidligere 

diskutert (Kap. 7.3): desto større volumene er, desto mindre vil energitap grunnet skog være. 

Som nevnt tidligere er også de indre friksjonsvinklene funnet å være like (Kap. 7.1). Med 

dette til grunne vurderes de dynamiske friksjonsvinklene og turbulensparameterne funnet fra 

tilbakeberegning av skredhendelsene i Opsvik å være aktuelle også for skred i 

Angermobekken. 

Valg av utløsningsareal og høyden på bruddkanten påvirker utløpslengder, maksimale 

hastigheter, areal og siktevinkler (Tabell 21 – 26). Et større utløsningsvolum (større 

utløsningsareal og/eller høyere bruddkant) vil gi lengre utløpslengder, høyere maksimale 

hastigheter, større areal og lavere siktevinkler. Konsekvenser vil derfor kunne forekomme ved 

bruk av feil inputparametere. Ved benyttelse av dynamiske friksjonsvinkler og 

turbulensparametere funnet fra tilbakeberegninger er derfor dette noe som må tas hensyn til.  

Tilbakeberegningene er utført ved blokkutløsning av de estimerte utløsningsområdene og de 

estimerte totale skredvolumene for de to skredhendelsene (Kap. 3.5.2). De estimerte totale 

skredvolumene ble utløst for å ta hensyn til volumøkning grunnet erosjon. De utpekte 

utløsningsarealene med de gitte bruddhøydene i Angermobekken øst (Kap. 6.7.2) og de totale 

utglidningene i Angermobekken vest (Kap. 6.7.1) er trolig noe store. Det blir vurdert at det er 

lite sannsynlig at disse utløsningsvolumene vil være så store om løsmasser i disse områdene 

løsner. Det er derfor forventet at volumøkningen grunnet erosjon er medregnet i disse. Med 

dette til grunne er derfor de best tilnærmede dynamiske friksjonsvinklene og 

turbulensparameterne funnet fra tilbakeberegninger ved utløsning av de estimerte totale 

skredvolumene (μ = 0.15 – 0.2 og ξ = 100 m/s2) vurdert å være de mest aktuelle for 

Angermobekken øst og de totale utløsningsvolumene i Angermobekken vest. Det singulære 

utløsningsvolumet i Angermobekken vest (Kap. 6.7.1) blir derimot ikke vurdert som et 

usannsynlig (hverken med en bruddkant på 0.5 m eller 1 m) om løsmasser i dette området 

løsner. For denne utglidningen vil derfor de best tilnærmede verdiene funnet fra 

tilbakeberegninger av de estimerte utløsningsområdene (μ = 0.2 og ξ = 500 m/s2) som vil være 

de mest aktuelle.  

Simuleringsresultatene fra Angermobekken viser at en feil bruk av dynamiske 

friksjonsvinkler hovedsakelig vil påvirke utløpsdistanser, mens feil bruk av 
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turbulensparameteren hovedsakelig vil påvirke hastigheter (Tabell 21 – 26). Dette samsvarer 

med funn fra tilbakeberegningene fra skredhendelsene i Opsvik (Kap. 7.4.2). De simulerte 

skredene i Angermobekken er kanalisert i Angermobekken vest (Figur 65 & 66), samt i nedre 

deler av Angermobekken øst (Figur 67). Da skredhendelsene i Opsvik forekom i en åpen 

skråning kan bruk av de samme parameterne være belemret med usikkerhet, blant annet har 

dynamiske friksjonsvinkler vist seg å være noe lavere for kanaliserte skred (Kap. 7.4.5). 

Lavere dynamiske friksjonsvinkler vil derfor kunne passe bedre for løsmasseskred i 

Angermobekken enn de funnet ved tilbakeberegninger, på tross av like vegetasjonsforhold, 

like indre friksjonsvinkler (Kap. 7.1) og tilnærmet like volum. Bruk av lavere dynamiske 

friksjonsvinkler enn de funnet fra tilbakeberegninger, f.eks. ved bruk av en dynamisk 

friksjonsvinkel på 2.9° (μ = 0.05) i stedet for 8.5 – 11.3° (μ = 0.15 – 0.2), vil også gi en 

friksjonsvinkel som gir en bedre tilnærming til de normaliserte verdiene funnet for skred i 

glasiale forhold (Figur 68B). På tross av at kornfordelingsanalysene viser at løsmassene i 

Angermoen har et noe høyere innhold av finstoffrike masser enn løsmassene på Opsvik (Kap. 

7.1), og at turbulensverdien har vist seg å være høyere for finstoffrike masser (Bartelt et al., 

2017), vil trolig ikke forskjellen være utslagsgivende ettersom begge er morene. I tillegg har 

kanaliserte skred vist å gi en bedre tilnærming med lavere turbulensparametere for kanaliserte 

løsmasseskred enn skred i åpne skråninger (McKinnon, 2005; Schraml et al., 2015). Med 

dette til grunn er trolig en turbulensparameter med verdiene 100 – 500 m/s2, som funnet ved 

tilbakeberegninger, også en god tilnærming for skred i Angermobekken. Dette blir styrket av 

de normaliserte størrelsene for turbulensparametere for skred i glasiale forhold (Figur 69B).   

Ved sammenligning av programmene ser vi tilsvarende tendenser som i tilbakeberegningene 

(Kap. 7.4.4). Utglattingseffekten i DAN3D vises igjen ved at flyten er noe bredere i 

bekkeløpene (Figur 65 - 67). Lignende resultat har også blitt observert av Issler et al. (2013). 

DAN3D gir også en større variasjon i resultatene for utløpslengder, siktevinkler og areal enn 

RAMMS – DF (Tabell 21 - 26). Feil valg av parametere kan gi under- eller overestimering av 

hastigheter, flythøyder og utsatte områder, noe som kan gi store samfunnsmessige 

konsekvenser. Ettersom DAN3D viser en større variasjon i resultatet er korrekt bruk av 

dynamiske friksjonsvinkler og turbulensparametere enda viktigere i dette programmet enn i 

RAMMS – DF.  
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7.6 Usikkerheter 

Det er flere usikkerheter knyttet til målemetodene; både i lab, felt og tilbakeberegninger. Her 

blir noen av disse usikkerhetene diskutert.  

7.6.1 Kornfordelingsanalyse 

Alle prøvene, med unntak av de fra utløsningsområdet i Opsvik, var morenemateriale. 

Innholdet i morenemateriale er varierende, og representerer kun et avgrenset punkt i aktuelt 

området. Antallet prøver er derfor ikke tilstrekkelig til at det basert på dem alene kan trekkes 

sikre konklusjoner. Fraksjoner over grus er heller ikke representert i grafene (Figur 39 & 40), 

ettersom det er de finere massene som avgjør geotekniske egenskaper, og dermed skredets 

oppførsel. 

7.6.2 Usikkerheter knyttet til feltarbeid og andre oppmålingsfeil 

Feltarbeidet ble utført ca. fem år etter hendelsene skjedde. Utvasking av løsmasser og 

gjengroing av vegetasjon er derfor forventet. I tillegg har masser blitt fjernet både i 

utløpsområdet til Opsvik sør og på traktorveier som krysser skredbanene. Grunnet utvasking 

av et tynt løsmassesjikt i utløsningsområdene kan feiltolking av utløsningsmekanismene 

forekomme. Imidlertid hadde Einar Anda utført feltbefaring og tatt bilder kun dager etter 

skredhendelsene skjedde. De fleste feilkildene knyttet til utvasking er dermed antatt redusert.  

En annen usikkerhet knyttet til feltbefaringen er oppmåling av flythøyder. Skader på trærne 

kan være forårsaket av sprut fra skredet. Dette problemet var kjent på forhånd, og forsøkt 

hensynstatt. Antall oppmålingspunkt og spredningen av disse er noe begrensende, da de 

hovedsakelig representerer øvre deler av skredbanen. I felt ble det dog observert at oppmålt 

flythøyde var relativ lik for hele skredløpet. Sammenligning av hastighetsmålinger beregnet 

fra oppmålte flythøyder og de simulerte hastighetsmålingene inneholder også mulige 

feilkilder. Den benyttede hastighetsformelen (Formel 10) tar blant annet ikke hensyn til 

energitap gjennom friksjon og moment.  

Andre usikkerheter vil være beregningen av utløsningsvolum og totalt skredvolum. Disse er 

estimert på bakgrunn av observasjoner i felt, helningskart, flyfoto m.m. Det vil således dreie 

seg om «bestemte estimater» heller enn sikre verdier.  
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7.6.3 Simuleringer 

Det vil alltid forekomme usikkerheter ved bruk av dynamiske simuleringsprogram da disse 

innebærer en forenkling av virkeligheten (Quan Luna et al., 2013). Et eksempel er 

dybdemidling av formlene benyttet i programmene (Kap. 2.8).  

På tross av i stor grad sammenfallende forhold mellom skredene i Opsvik og området rundt 

Angermobekken vil det være usikkerheter knyttet til anvendelsen av de tilbakeberegnede 

parameterne. Skred vil oppføre seg ulikt i ulike områder, det samme vil gjentatte skred i 

samme skredbane. Parameterne funnet ved tilbakeberegninger er derfor kun gyldig for den 

spesifikke skredhendelsen (Gauer & Harbitz, 2014). Dette er hovedårsaken til at det ble 

benyttet et sett med anbefalte matematiske parametere foreslått av McKinnon (2005), med 

relativt store intervaller (Kap. 3.5.2). En finjustering av disse ville ikke nødvendigvis gitt en 

bedre nøyaktighet ved bruk i simulering i potensielle skredbaner.  

Nøyaktigheten til simuleringsresultatet blir i vesentlig grad bestemt av nøyaktigheten på 

input-filene: høyere oppløsning gir mer korrekte simuleringer (Michaelsen, 2018). 

Terrengmodellen benyttet i simulering av Opsvik ble produsert av lasermålinger utført etter at 

hendelsene skjedde. Feil vil derfor kunne forekomme grunnet avrenning og oppstuing av 

masser. Den simulerte flyten kan derfor f.eks. ha stoppet opp grunnet møte med en terskel 

som opprinnelig ikke var tilstede. Dette kan sees i de visuelle fremstillingene hvor flythøyden 

øker i områder hvor traktorveiene krysser skredbanen (Figur 52 – 67). Bruk av terrengmodell 

fra før hendelsene vil også kunne ha ført til feil i dreneringsanalysene. Dette kan forklare 

hvorfor skredløpet til Opsvik nord ikke har fulgt de største dreneringsveiene (Figur 38). I øvre 

deler av Angermobekken øst ble det benyttet en terrengmodell med en nøyaktighet på 5 m i 

øvre deler, mot 1 m i Opsvik. Denne forskjellen kan ha ført til en overestimering av 

hastigheter og flythøyder i Angermobekken (Michalsen, 2018).  

Reduksjon av terrengmodellens nøyaktighet ble unngått der dette var mulig. For å holde seg 

innenfor rammekravet til DAN3D (1000*1000 m) har dette derfor ført til usikkerheter for 

noen simuleringsresultater. F.eks. er dette årsaken til at nedre deler av utløpsområdet til det 

totale utløsningsområdet i Angermobekken vest med parameterne μ = 0.05 og ξ = 1000 m/2 

har blitt utelatt (Figur 65). Da det er mulig å skissere det resterende utløpsområdet er dette 

ikke forventet å ha gitt store feilkilder.  



114 

 

Det er også usikkerhet knyttet til den utarbeidede kvantitative vurderingsmetoden. En 

vesentlig usikkerhet er knyttet til at resultatene kun er funnet på bakgrunn av to 

skredhendelser. For å uthente definerte mønstre og parametere burde vurderingsmetoden vært 

testet på flere skredhendelser. For hver av vurderingskriteriene er det usikkerheter i forhold 

til: 

- uthenting av verdi for maksimal utløpslengde. Dette ble utført fra visuelle 

simuleringsresultat i ArcMap, der hvilket punkt som ble valgt ut som maksimal 

utløpslengde kan ha variert for hver simulering. Denne inkonsekvente uthentingen 

påvirkes av subjektive meninger, og er et eksempel på at den kvantitative metoden 

ikke er 100% objektiv. Dette vil ha gitt følgefeil i oppmåling av siktevinkel. Feil som 

følge av dette ble redusert ved å velge relativt samme punkt i målingene. 

- manglende verdi på under- eller overestimering av arealdifferanse. Dette blir sett på 

som en svakhet i metoden. Flere simuleringsresultat har blitt forkastet på grunnlag av 

overestimering av øvre deler av skredløpet for utløsning av estimert totalt skredvolum.  

- at hastighet kun er estimert i enkelte punkt, hvilket kan være lite representativt. 

Punktene har blitt valgt i øvre deler av skredbanen, noe som vil kunne gi store 

usikkerhet i estimeringen av hastigheter i nedre deler. Dette fremkommer i de visuelle 

hastighetsfremstillingene (Figur 52 & 53, Figur 58 – 60). Dette er i samsvar med funn 

fra Jarsve (2018) hvor det ble foreslått å bruke et nettverket med oppmålingspunkt av 

flythøyder for sammenligningsgrunnlag.  
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8 Konklusjoner 

Formålet med denne oppgaven har vært å etablere de viktigste utløpsparameterne og verdiene 

av disse parameterne ved tilbakeberegning av to løsmasseskred. Dette ble i hovedsak gjort 

ved å vurdere hvilke parametere som ga best tilnærming gjennom en kvantitativ 

vurderingsmetode (McKinnon, 2005). Tilnærmingen er videreutviklet til simulering i et 

tredimensjonalt terreng. Videre har det blitt utført en vurdering av hvorvidt disse parameterne 

kan benyttes ved simulering i potensielle skredbaner.  

I forbindelse med tilbakeberegning har det blitt utført detaljert geomorfologisk kartlegging av 

to skredhendelser i Opsvik i Stranda kommune. For vurdering av potensielle skredfare har det 

blitt utført befaring i et område langs E6 ved Angermobekken i Vefsn kommune. For å 

vurdere hvor godt de tilbakeberegnede parameterne kan tilpasses til et annet område har flere 

faktorer blitt studert. Deriblant løsmassenes indre friksjonsvinkel og vegetasjonens 

påvirkning. I tillegg til å finne de best tilnærmede parameterne har reologiske modeller, 

påvirkningen av de dynamiske friksjonsvinklene, turbulensparameterne, inputvolum og to 

ulike simuleringsprogram blitt vurdert. 

Den indre friksjonsvinkelen (φi) er funnet å kunne gi en første indikasjon på den dynamiske 

friksjonsvinkelen (φb) benyttet i simulering. Dette samsvarer med, og styrker, tidligere funn.  

Videre viser det seg at dersom glideplanet er lokalisert under røtter har ikke skog en like 

stabiliserende effekt i utløsningsområdet i motsetning til røtter som binder løsmasser over og 

under glideplanet. For skred som først er i bevegelse konkluderes det med at tette 

vegetasjonsforhold kan gi en noe økt friksjonsmotstand, men hvor denne vil være mindre ved 

økende skredvolum og for vegetasjon med mer overflatisk rotnettverk.  

Voellmy-modellen gir en bedre tilnærming for skred med høyt vanninnhold enn Frictional-

modellen. Tilbakeberegningen har vist å gi en god total tilnærming ved en kombinasjon av 

dynamiske friksjonsvinkler (φb) på 8.7 – 11.3° (μ = 0.15 – 0.2) kombinert med en 

turbulensparameter (ξ) på 100 – 500 m/s2 for de to kartlagte skredhendelsene. For Voellmy-

modellen er variasjon i dynamiske friksjonsvinkler vist å gi størst effekt på utløpsdistanser og 

siktevinkler, mens turbulensparameteren gir størst effekt for hastigheten. Dynamiske 

friksjonsvinkler >25° er vist å gi en dårlig tilnærming for løsmasseskred. Ut fra inputvolum er 
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tilbakeberegninger ved utløsning av estimert totalt skredvolum vist å gi det beste resultatet, 

spesielt for skred med betydelig volumøkning i nedre deler av skredbanen.  

For sammenligning av DAN3D og RAMMS – DF har hovedforskjellen vist seg å ligge i 

sensitivitet, tidsbruk og brukervennlighet, hvor feil bruk av parametere er vist å gi større 

konsekvenser for DAN3D. RAMMS – DF anbefales derfor til brukere med mindre kunnskap 

om parameternes sensitivitet, men også generelt ved prosessering av store datamengder. 

Det konkluderes med at en kvantitativ vurderingsmetode foretrekkes over en kvalitativ 

metode, spesielt ved prosessering av store datamengder. Den kvantitative metoden har vist 

seg å være hurtigere, mindre subjektiv, og enklere for å uthente definerte trender. I tillegg kan 

en kvantitativ tilnærming gi en god helhetlig vurdering av hvilke parametere som passer best 

med observasjoner, og den kan oppgi forventede differanseverdier.  

Ved benyttelse av tilbakeberegnede parametere fra skredhendelser i et annet område vil like 

indre friksjonsvinkler og vegetasjonsforhold kunne gi en første indikator på om parameterne 

kan brukes. I tillegg må andre faktorer tas hensyn til, deriblant utløsningsvolum og 

kanaliseringsgraden. Generelt anbefales det simulering med parametere funnet i et område 

med likest mulige forhold.  
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9 Forslag til videre arbeid 

Utarbeidelse av forventet differanseverdi mellom den indre statiske friksjonsvinkelen og 

den dynamiske friksjonsvinkelen – En database med typiske differanseverdier vil kunne 

være nyttig til å indikere forventede dynamiske friksjonsvinkler i områder med like forhold. 

Videre studier på typiske utløsningshelninger for jordskred og forbedring av 

aktsomhetskart – Denne studien forsterker tidligere funn om at jordskred utløses i helninger 

som er lavere enn hva som er oppgitt av typiske verdier. Det anbefales at hvilke helninger 

jordskred utløses i utforskes videre. En slik studie kan benyttes til å oppdatere NVEs veileder 

og evt. aktsomhetskart.  

Videre studier av skogens påvirkning – For å teste hvordan skog påvirker simulering av 

løsmasseskred i områder med tett vegetasjon foreslåes det en videre studie av dette. På 

bakgrunn av foreliggende funn anbefales det å ta hensyn til vegetasjonstypen med tanke på 

friksjonsmotstanden.  

videreutvikling av kvantitativ vurderingsmetode – Det anbefales å benytte den kvantitative 

vurderingsmetoden på et stort sett med skredhendelser i norske forhold. En database kan da 

bli opparbeidet og vil kunne gi anbefaling av gode parametere og reologiske modeller ved 

gitte skredtyper, skredvolum, kanaliseringsgrad, materialtype, og vegetasjonsforhold. I tillegg 

anbefales det en generell forbedring av vurderingsmetoden. Hastighetsvurderingen kan 

forbedres ved å lage et nettverk av flere oppmålingspunkt. Vurderingskriteriet for 

arealtilnærming anbefales også en forbedring da denne ikke oppgir under eller overestimering 

av dataene. Ut ifra aktuelt fokusområde kan noen vurderingskriterier være viktigere enn 

andre. En vektlegging av vurderingskriteriene anbefales derfor.  
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Vedlegg 

Vedlegg A: Kvantitative differanseverdier av tilbakeberegninger – Opsvik 

Vedlegg B: Kvalitative fremstillinger av tilbakeberegninger – Opsvik 

Vedlegg C: Simuleringsresultat fra Angermobekken 
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Vedlegg A – Kvantitative 

differanseverdier av tilbakeberegninger 

Differanseverdier benyttet for å finne de best tilnærmede verdiene ved tilbakeberegning av 

skredhendelsene Opsvik sør og Opsvik nord. 
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Differanseverdier fra simuleringsresultat av Opsvik sør i programmet RAMMS – DF. Skredet er utløst 

med det estimerte utløsningsvolumet (370 m3).  

Observert  1100 m 21° 4.4 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Frictional 5   -0.63 0.1 -0.8 100 

 10   -0.66 -21.5 9.1 75 

 15   -0.75 -64.5 15.1 27.3 

 17   -0.78 -67.8 14.5 13.6 

 20   -0.83 -72.3 18.9 -77.3 

 25   -0.85 -73.3 19.7 -93.2 

 30   -0.94 -82.3 23 -95.5 

 35   -0.97 -89.5 31.2 -100 

 40   -0.97 -89.5 31.2 -100 

 45   -0.97 -89.5 31.2 -100 

Voellmy  0.05 100 -0.66 -0.8 -0.2 -31.8 

  0.05 500 -0.63 2.6 -1.9 15.9 

  0.05 1000 -0.56 1.5 -1.8 104.5 

  0.05 1500 -0.53 2.5 -2 145.5 

  0.05 2000 -0.51 3.4 -3 161.4 

  0.1 100 -0.67 -4.7 1.7 -31.8 

  0.1 500 -0.64 -1.2 0.2 22.7 

  0.1 1000 -0.58 -0.3 -0.9 90.9 

  0.1 1500 -0.53 0.6 -1.5 122.7 

  0.1 2000 -0.53 0.5 -1.4 138.6 

  0.15 100 -0.67 -30.2 14.3 -36.4 

  0.15 500 -0.64 -7.3 3.1 18.2 

  0.15 1000 -0.61 -5.7 1.6 77.3 

  0.15 1500 -0.55 -6.1 1.9 104.5 

  0.15 2000 -0.53 -9.3 3.5 120.5 

  0.2 100 -0.74 -57.1 21.4 -40.9 

  0.2 500 -0.67 -22.9 12.3 18.2 

  0.2 1000 -0.66 -23.2 12.6 63.6 

  0.2 1500 -0.61 -23.3 12.7 86.4 

  0.2 2000 -0.57 -23.3 12.7 113.6 
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Differanseverdier fra simuleringsresultat av Opsvik sør i programmet DAN3D. Skredet er utløst med det 

estimerte utløsningsvolumet (370 m3). 

Observert  1100 m 21° 4.4 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Frictional 5   -0.88 -80.6 14.5 672.7 

 10   -0.87 -98 20 465.9 

 15   -0.83 -20.7 21.2 384.1 

 17   -0.85 -22.7 22.6 347.7 

 20   -0.95 -29.3 28.2 268.2 

 25   -0.97 -83.5 13.5 118.2 

 30   -0.97 -97.2 21 -100 

 35   -0.98 -97.2 22.9 -100 

 40   -0.98 -97.2 22.9 -100 

 45   -0.98 -97.2 22.9 -100 

Voellmy  0.05 100 -0.68 -20.7 13.4 -36.4 

  0.05 500 -0.44 15.5 -9 81.8 

  0.05 1000 -0.44 13.6 -8.2 90.9 

  0.05 1500 -0.44 15.1 -8.7 118.2 

  0.05 2000 -0.44 15.4 -9 138.2 

  0.1 100 -0.68 -4.6 1.7 -40.9 

  0.1 500 -0.62 -6.4 2.2 22.7 

  0.1 1000 -0.46 1.1 -1.5 79.5 

  0.1 1500 -0.41 11.1 -5.7 115.9 

  0.1 2000 -0.4 11.6 -5.7 131.8 

  0.15 100 -0.74 -30.2 14.3 -36.4 

  0.15 500 -0.66 -23.1 12.5 18.2 

  0.15 1000 -0.52 -17.9 7.4 56.8 

  0.15 1500 -0.45 -19.1 6.2 95.5 

  0.15 2000 -0.45 -12.6 4.9 113.6 

  0.2 100 -0.79 -34.5 15.7 -47.7 

  0.2 500 -0.6 -24.9 11 4.5 

  0.2 1000 -0.54 -24.1 11 45.5 

  0.2 1500 -0.48 -23.3 10 65.9 

  0.2 2000 -0.1 -23.2 9.9 100 
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Differanseverdier fra simuleringsresultat av Opsvik sør i programmet RAMMS – DF. Skredet er utløst 

med det estimerte totale skredvolumet (6000 m3). 

Observert  1100 m 21° 4.4 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Frictional 5   -0.31 16.9 -9.1 272.7 

 10   -0.04 3.6 -2.2 236.4 

 15   -0.29 -23.1 9.7 154.5 

 17   -0.35 -24.5 10.3 115.9 

 20   -0.49 -32.4 15.4 100 

 25   -0.83 -70.9 16.1 56.8 

 30   -0.89 -72.5 180 -56.8 

 35   -0.99 -77.8 193 -95.5 

 40   -0.99 -77.8 193 -95.5 

 45   -0.99 -77.8 193 -95.5 

Voellmy  0.05 100 -0.39 23.6 -12.81 31.8 

  0.05 500 -0.49 27.3 -14.3 122.7 

  0.05 1000 -2.89 30 -15.6 170.5 

  0.05 1500 -1.16 29.1 -14.9 211.4 

  0.05 2000 -1.57 41.8 -19.4 238.6 

  0.1 100 -0.3 17.1 -10.2 22.7 

  0.1 500 -0.31 16.5 -9.7 109.1 

  0.1 1000 -0.42 17.1 -10.2 159.1 

  0.1 1500 -0.71 16.5 -9.7 200 

  0.1 2000 -1.0 16.1 -9.5 222.7 

  0.15 100 -0.07 7.3 -4.1 18.2 

  0.15 500 -0.08 8.2 -4.2 100 

  0.15 1000 -0.15 9.7 -5 143.2 

  0.15 1500 -0.3 11.1 -6.5 172.7 

  0.15 2000 -0.52 11.3 -6.6 200 

  0.2 100 0.06 -0.8 0.3 4.5 

  0.2 500 -0.17 -6.5 2.4 86.4 

  0.2 1000 -0.23 -6.5 2.4 134.1 

  0.2 1500 -0.18 -3.9 0.9 159.1 

  0.2 2000 -0.20 -2.5 1.4 179.5 
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Differanseverdier fra simuleringsresultat av Opsvik sør i programmet DAN3D. Skredet er utløst med det 

estimerte totale skredvolumet (6000 m3). 

Observert  1100 m 21° 4.4 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Frictional 5   -1.49 26.1 -12.6 581.8 

 10   -1.66 19.7 -8.3 520.5 

 15   -0.51 3.4 -2.4 422.7 

 17   -0.31 -14.7 6.3 393.2 

 20   -0.09 -27.2 12.4 304.6 

 25   -0.86 -70.5 14.5 204.5 

 30   -0.91 -86.4 19.2 143.2 

 35   -0.94 -86.4 21.3 -100 

 40   -0.95 -91.3 31 -100 

 45   -0.96 -93.1 32 -100 

Voellmy  0.05 100 -0.08 18.2 -10 77.3 

  0.05 500 -0.3 23.2 -12.5 234.1 

  0.05 1000 -0.37 25.7 -13.3 354.5 

  0.05 1500 -0.49 25.5 -13.1 427.3 

  0.05 2000 -0.74 26.1 -13.5 460.1 

  0.1 100 -0.5 14.7 -76.3 195.5 

  0.1 500 -0.09 17 -9.2 240.9 

  0.1 1000 -0.19 18.3 -10.1 254.5 

  0.1 1500 -0.37 19.4 -10.9 304.5 

  0.1 2000 -0.5 20.5 -11.6 331.8 

  0.15 100 -0.06 -10.9 4.5 27.3 

  0.15 500 0.16 4.9 -3.7 181.8 

  0.15 1000 0.06 8.4 -4.5 229.5 

  0.15 1500 0.02 12.5 -6.8 286.4 

  0.15 2000 -0.17 15.5 -8.1 309.1 

  0.2 100 -0.3 -27.1 12.3 22.7 

  0.2 500 -0.01 -16.3 5.5 154.5 

  0.2 1000 -0.08 -10.5 2.9 209.1 

  0.2 1500 -0.07 -3.9 0.9 263.6 

  0.2 2000 -0.1 1.4 -1.7 286.4 
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Differanseverdier fra simuleringsresultat av Opsvik nord i programmet RAMMS – DF. Skredet er utløst 

med det estimerte utløsningsvolumet (460 m3). 

Observert  430 m 20° 6.3 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Frictional 5   1 -13 7 53.4 

 10   0.07 -12.8 7 32.6 

 15   -0.02 -38.6 9.5 7 

 17   -0.09 -41.2 11.9 -16.9 

 20   -0.21 -49.3 16.7 -37.7 

 25   -0.32 -47.4 16.7 -37.7 

 30   -0.43 -72.4 6.3 -100 

 35   -0.59 -76.3 8.15 -100 

 40   -0.59 -76.3 8.15 -100 

 45   -0.59 -76.3 8.15 -100 

Voellmy  0.05 100 0.06 -23.3 4.6 -38.2 

  0.05 500 0.11 -13.5 7.6 61.3 

  0.05 1000 0.21 -2.3 1.1 120.5 

  0.05 1500 0.28 -1.4 0.2 156 

  0.05 2000 0.29 -5.8 2.6 181.2 

  0.1 100 0.06 -16.3 8.7 -35.5 

  0.1 500 0.09 -13.5 7.6 50.2 

  0.1 1000 0.14 -10.5 6.2 104.5 

  0.1 1500 0.22 33.9 -5.5 138 

  0.1 2000 0.22 34.4 -5.8 159.9 

  0.15 100 0.07 -16.3 9.4 -40.3 

  0.15 500 0.08 -13.3 7.3 38.9 

  0.15 1000 0.12 -12.1 105 88 

  0.15 1500 0.16 -7 3.8 118.5 

  0.15 2000 0.2 -5.8 2.6 138.9 

  0.2 100 0.09 -16.1 71.4 -44.1 

  0.2 500 0.09 -14.4 7.9 26.2 

  0.2 1000 0.1 -13.5 7.6 70.1 

  0.2 1500 0.1 -12.8 6.8 97.4 

  0.2 2000 0.09 -12.6 6.5 116.5 
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Differanseverdier fra simuleringsresultat av Opsvik nord i programmet DAN3D. Skredet er utløst med 

det estimerte utløsningsvolumet (460 m3). 

Observert  430 m 20° 6.3 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Frictional 5   -0.02 -18.1 120.1 313.7 

 10   -0.13 20.5 -3.2 224.3 

 15   0.06 -32.6 4.9 -55.3 

 17   0.42 11.6 -1.5 80.5 

 20   0.16 -13.9 8.1 -100 

 25   -0.72 -86.5 17.8 -100 

 30   -0.81 -92.6 61.6 -100 

 35   -0.81 -92.6 61.6 -100 

 40   -0.81 -92.6 61.6 -100 

 45   -0.81 -92.6 61.6 -100 

Voellmy  0.05 100 -0.13 81.4 -18.7 -39.3 

  0.05 500 -0.15 209.3 -21.5 50.2 

  0.05 1000 0.16 209.3 -21.5 96.5 

  0.05 1500 0.45 2.3 0.9 136.4 

  0.05 2000 0.39 4.7 1.7 158.8 

  0.1 100 -0.04 24.2 -15.8 -42.5 

  0.1 500 -0.12 132.6 -14.3 38.9 

  0.1 1000 0.11 147.7 -19.3 86.9 

  0.1 1500 0.32 132.6 -14.3 117.3 

  0.1 2000 0.18 155.8 -11.3 136.4 

  0.15 100 0.07 -10.7 -2.2 -52.1 

  0.15 500 0.06 -9.3 -2.9 31.8 

  0.15 1000 0.19 -6.5 3.4 70.9 

  0.15 1500 0.27 5.8 -2.2 98.1 

  0.15 2000 0.33 13.9 -3.4 117.3 

  0.2 100 0.09 -32.6 4.9 -55.3 

  0.2 500 0.09 -28.1 7.2 16.6 

  0.2 1000 0.13 -17.9 9.3 51.8 

  0.2 1500 0.19 -10.2 5.3 77.3 

  0.2 2000 0.28 2.3 -1.9 94.9 
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Differanseverdier fra simuleringsresultat av Opsvik nord i programmet RAMMS – DF. Skredet er utløst 

med det estimerte totale skredvolumet (1700 m3). 

Observert  430 m 20° 6.3 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Frictional 5   -0.88 51.2 -5.6 115.7 

 10   -0.49 7.4 -0.12 59.7 

 15   -0.21 -15.6 9.9 50.2 

 17   -0.13 -18.4 11.9 35.8 

 20   -0.25 -37.2 11.3 -5.8 

 25   -0.43 -26.5 9 -74.4 

 30   -0.62 -49.3 18.9 -100 

 35   -0.71 -71.2 20.8 -100 

 40   -0.71 -71.2 20.8 -100 

 45   -0.71 -71.2 20.8 -100 

Voellmy  0.05 100 -0.88 50.5 -5.2 -12.1 

  0.05 500 -0.91 56.9 -6.9 128.4 

  0.05 1000 -1.26 210.7 -16.8 -79.2 

  0.05 1500 -1.77 132.6 -10.4 208.3 

  0.05 2000 -2.2 212.6 -30.3 230.7 

  0.1 100 -0.83 39.5 -2.6 -24.9 

  0.1 500 -0.86 51.2 -5.6 112.5 

  0.1 1000 -1.02 53.9 -7.2 160.4 

  0.1 1500 -1.39 90.7 -7.9 185.9 

  0.1 2000 -1.84 110.2 -27.9 201.9 

  0.15 100 -0.74 31.6 -3.9 -16.9 

  0.15 500 -0.71 37.2 -7.6 94.9 

  0.15 1000 -0.85 44.2 -5.5 139.6 

  0.15 1500 -0.99 43 -6.9 165.2 

  0.15 2000 -1.29 58.2 -5.7 179.6 

  0.2 100 -0.37 0.47 -3.9 -23.3 

  0.2 500 -0.38 -4.9 1.7 59.7 

  0.2 1000 -0.51 -2.09 0.26 120.4 

  0.2 1500 -0.6 0.23 0.5 139.6 

  0.2 2000 -0.70 3.5 -0.12 155.6 
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Differanseverdier fra simuleringsresultat av Opsvik nord i programmet DAN3D. Skredet er utløst med 

det estimerte totale skredvolumet (1700 m3). 

Observert  430 m 20° 6.3 m/s 

Reologi φb µ ξ Ω ΔL Δα Δ vmax 

Frictional 5   -0.67 -9.1 -0.5 276.9 

 10   -2.3 169.8 0.6 257.8 

 15   -0.75 80.5 -8.1 131.6 

 17   -0.17 10.5 -3.3 91.7 

 20   0.01 -9.3 3 59.7 

 25   -0.6 -83.3 151.2 -100 

 30   -0.78 -92.3 227.1 -100 

 35   -0.8 -92.3 227.1 -100 

 40   -0.81 -92.3 227.1 -100 

 45   -0.81 -92.3 227.1 -100 

Voellmy  0.05 100 -0.89 96.5 -24.7 23 

  0.05 500 -1.59 171.9 -15.8 142.8 

  0.05 1000 -0.97 173 -16.2 182.7 

  0.05 1500 -1.21 173.7 -16.4 181.15 

  0.05 2000 -1.23 173.7 -16.4 201.9 

  0.1 100 -0.58 -0.2 -5.7 -87.2 

  0.1 500 -0.99 57.4 -9.1 94.9 

  0.1 1000 -1.34 169.8 -15.7 138 

  0.1 1500 -1.68 174.7 -16.2 177.9 

  0.1 2000 -1.68 176.3 -16.6 181.2 

  0.15 100 -0.20 -16.9 4.6 -13.7 

  0.15 500 -0.67 -0.47 2.33 83.7 

  0.15 1000 -0.65 36.7 -7.3 115.7 

  0.15 1500 -0.93 53.7 -5.1 146 

  0.15 2000 -1.35 80.5 -8.1 160.4 

  0.2 100 -0.10 -27.9 10.7 -21.7 

  0.2 500 -0.63 -18.4 9.8 61.3 

  0.2 1000 -0.62 -10.5 -66.3 91.7 

  0.2 1500 -0.62 -2.3 -0.7 106.1 

  0.2 2000 -0.62 -2.3 -1.9 122.1 
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Vedlegg B – Kvalitativ fremstilling av 

tilbakeberegninger 

Visuelle fremstillinger av simuleringsresultatene fra tilbakeberegningene av skredhendelsene 

Opsvik sør og Opsvik nord. 
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Figur VB – 1: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik sør utløst med estimert 

utløsningsvolum (370 m3) i programmet RAMMS – DF med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 

m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, oransje: 1 – 1.5 m, og rød: 1.5 – 2 m. 
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Figur VB – 2: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik sør utløst med estimert 

utløsningsvolum (370 m3) i programmet DAN3D med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, 

lysegrønn: 0.5 – 1 m, oransje: 1 – 1.5 m, og rød: 1.5 – 2 m. 
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Figur VB – 3: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik sør utløst med estimert 

totalt skredvolum (6000 m3) i programmet RAMMS – DF med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 

m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, gul: 1 – 2 m, oransje: 2 – 4 m, og rød: 4 – 8 m. 
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Figur VB – 4: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik sør utløst med estimert 

totalt skredvolum (6000 m3) i programmet DAN3D med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, 

lysegrønn: 0.5 – 1 m, gul: 1 – 2 m, oransje: 2 – 4 m, og rød: 4 – 8 m. 
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Figur VB – 5: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik nord utløst med estimert 

utløsningsvolum (460 m3) i programmet RAMMS - DF med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, 

lysegrønn: 0.5 – 1 m, oransje: 1 – 1.5 m, og rød: 1.5 – 2 m. 



141 

 

 

Figur VB – 6: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik nord utløst med estimert 

utløsningsvolum (460 m3) i programmet DAN3D med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, 

lysegrønn: 0.5 – 1 m, oransje: 1 – 1.5 m, og rød: 1.5 – 2 m. 

 



142 

 

 

Figur VB – 7: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik nord utløst med estimert 

totalt skredvolum (1700 m3) i programmet RAMMS – DF med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 

m, lysegrønn: 0.5 – 1 m, gul: 1 – 2 m, oransje: 2 – 4 m, og rød: 4 – 6 m. 
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Figur VB – 8: Kvalitativ fremstilling av maksimale flythøyder for simulering av Opsvik nord utløst med estimert 

totalt skredvolum (1700 m3) i programmet DAN3D med bruk av Voellmy-modellen. Mørkegrønn: 0.1 – 0.5 m, 

lysegrønn: 0.5 – 1 m, gul: 1 – 2 m, oransje: 2 – 4 m, og rød: 4 – 6 m. 
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Vedlegg C – Simuleringsresultat fra 

Angermobekken 
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