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Förord 

Samhället behöver anpassas till den pågående klimatförändringen och ta hänsyn till dess konse-

kvenser vid planering av bebyggelse och infrastruktur. För effektiv klimatanpassning krävs inte 

bara planeringsunderlag och beslutsstöd som är flexibla, ämnesövergripande och tar hänsyn till lo-

kala variationer, utan som också gör det möjligt att samordna olika åtgärder på regional nivå.  

 

SGI har sedan 2009 tilldelats medel från anslag 1:10 Klimatanpassning för klimatanpassningsinsat-

ser genom bland annat skredriskkarteringar, metodutveckling och nyttiggörande av material från 

karteringarna. 

 

Under åren 2012-2013 nyttiggjorde SGI materialet från Göta älvutredningen (GÄU) (SGI 2012), 

som pågick mellan år 2009 och 2012, samt identifierade ytterligare vattendrag som bedöms priori-

terade för kartläggning av skredrisker. Norsälven karterades som ett pilotområde för utveckling av 

en förenklad metodik för skredriskkartering jämfört med GÄU. Utredningen längs Säveån bygger 

vidare på den metodik som togs fram för Norsälven. Kartläggningen syftar till att ge ett heltäck-

ande underlag längs vattendraget på översiktsplanenivå för att underlätta prioriteringar i kommu-

ners och länsstyrelsers fortsatta arbete med att anpassa samhället till förändring i klimatet.  

 

Utredningens resultat och slutsatser presenteras i den här publikationen ”Skredrisker i ett förändrat 

klimat – Säveån”, bestående av tre delar: 

• Del 1 – Sammanfattning och kartredovisning är en sammanfattning av uppdraget samt för-

slag på hur resultaten kan användas i arbetet med klimatanpassning i kommuner och län. Här 

finns också en redovisning av skredriskerna i kartform. Kartorna innehåller både skredrisker 

för dagens förhållanden och en bedömd känslighet för klimatpåverkan längs ån. 
 

• Del 2 – Metodik för kartläggning innehåller en mer utförlig beskrivning av utredningens me-

toder, inventeringar, undersökningar, beräkningar och analyser. 
 

• Del 3 – Fördjupningsbilaga innehåller en fördjupad beskrivning av den använda metodiken 

för konsekvensanalysen. 

 

Redovisningen finns tillgänglig i form av kartor via SGI:s kartvisningstjänst. Tjänsten innebär att 

olika kartskikt (GIS-skikt) kan tändas och släckas vilket kan vara mycket värdefullt i planerings-

sammanhang. 

 

Arbetet har i huvudsak utförts av medarbetare på SGI och organiserats som ett huvuduppdrag samt 

ett antal deluppdrag för metodutveckling, analys och utredning. Arbetet har letts av en uppdrags-

ledningsgrupp bestående av Karin Bergdahl, Karin Odén, Gunnel Göransson och Hjördis Löfroth. 

Förutom ovanstående har Åsa Jönsson, Ramona Kiilsgaard, Eva Narbrink och Lisa Van Well varit 

deluppdragsledare. Rebecca Bertilsson, Anette Björlin, Jim Hedfors, Ulrika Isacsson,  

Godefroid Ndayikengurukiye, Wilhelm Rankka, Gasper Sechu och Mats Öberg har bidragit i bety-

dande omfattning i uppdragsarbetet. Sammanlagt har ett 30-tal SGI-medarbetare bidragit i arbetet. 

Bo Lind har interngranskat rapporten. 

 

Samverkan har också skett med andra myndigheter och forskningsinstitut bland annat Sveriges 

geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Läns-

styrelsen i Västra Götalands län samt Göteborgs stad, Lerums och Partille kommuner. 

 

Beslut om publicering har tagits av Charlotte Cederbom, avdelningschef Geoplanering och klimat-

anpassning, Linköping i augusti 2017. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns många skredkänsliga områden. Områden längs vattendrag som rinner genom lösa 

jordlager är ofta mer utsatta än andra. I sådana områden kan också klimatförändringens effekter bli 

mer påtagliga om förändrade vattenflöden medför ökad erosion och försämrad stabilitet i marklag-

ren. SGI har genom Göta älvutredningen (GÄU) vidareutvecklat metodiken att kartera risker för 

skred längs Göta älv och som även kan tillämpas för andra områden. GÄU pågick mellan åren 

2009 och 2011 (SGI 2012). 

 

Det skredriskkarteringsarbete som SGI har påbörjat för flera vattendrag presenteras i SGI:s budget-

underlag som ”En utredning av ett mer heltäckande slag som kan utmynna i det nödvändiga plane-

rings- och beslutsunderlag som länsstyrelser och kommuner behöver för klimatanpassning på reg-

ional och lokal nivå”. Arbetet startade med Norsälven i syfte att vidareutveckla den metod som an-

vändes för Göta älv till att bli mer förenklad och kostnadseffektiv. Metodutveckling har varit nöd-

vändig för att få ned utredningskostnaderna och förenkla tolkningen av kartorna utan att leda till 

någon avgörande försämring av användbarheten. Hänsyn har tagits till synpunkter som kommit 

fram efter GÄU, bland annat har det eftersträvats att göra resultaten mer lättförståeliga. 

 

Med en samlad bild av skredriskområden längs prioriterade vattendrag (SGI 2013c) kan en under-

byggd bedömning göras av vilka områden som kräver detaljerade geotekniska utredningar samt var 

geotekniska anpassningsåtgärder gör mest samhällsnytta och blir mest kostnadseffektiva. De kom-

muner som berörs får dessutom ett mer komplett underlag vad gäller sannolikheten för och sam-

hällskonsekvenser av skred både inom bebyggda områden som områden där ny bebyggelse plane-

ras.  

 

Metoderna som användes i GÄU har i möjligaste mån tillämpats och vidareutvecklats för pilotom-

rådet Norsälven. För Säveån har ytterligare metodanpassning genomförts och metoden testats i ett 

mer tätbebyggt och geotekniskt väl undersökt område. 

1.2 Syfte och mål med skredriskkartering 

Syftet med skredriskkarteringen är att ta fram heltäckande underlag som avser klimatförändringens 

påverkan på skredrisken utmed prioriterade vattendrag. Underlag för detta består i sannolikheten 

för skred i dag jämfört med bedömd påverkan på sannolikheten år 2100 samt konsekvensvärdering 

för dagens förhållanden. Skredriskkartan ska kunna användas som ett planeringsunderlag bland an-

nat för beslut om klimatanpassningsåtgärder på kommunal översiktsplanenivå. 

 

Målet är att ge länsstyrelser och kommuner ett övergripande underlag för att bättre kunna avgöra 

var klimatanpassningsåtgärder gör mest nytta. Skredriskkarteringarna nyttiggörs genom att ge un-

derlag för: 

• att vidta åtgärder för att undvika/mildra konsekvenser av skred, 

• att vidta åtgärder för att minska sannolikheten för skred, 

• att stödja miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö (och god giftfri miljö), samt  

• fortsatt arbete och planering för klimatanpassning. 
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1.3 Tidigare skredriskkarteringar och stabilitetsutredningar  
som berör Säveån 

Längs Göta älv har det tidigare tagits fram en metodik för skredriskanalys (Alén et al. 2000) som 

använts längs utvalda sträckor längs Göta älv och som då även modifierats i flera steg. I GÄU, som 

genomfördes som ett särskilt regeringsuppdrag mellan år 2009-2011, genomfördes en heltäckande 

skredriskanalys längs hela älven. Skredriskkarteringen längs Norsälven (SGI 2015) genomfördes 

som en pilotstudie och var den första för andra älvar än Göta älv.  

 

Längs Säveån finns ett mycket omfattande underlag i form av tidigare geotekniska undersökningar 

och stabilitetsutredningar genomförda med olika detaljeringsgrad.  

 

Inom Göteborg har kommunen genomfört en översiktlig stabilitetsutredning i egen regi som konti-

nuerligt följs upp med detaljerade och fördjupade utredningar. Andra utredningar och stabilitetshö-

jande åtgärder har genomförts på ett flertal platser genom åren, ofta i samband med detaljplanering 

och exploatering av områden. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, redovisade 1998 översiktliga stabilitetskar-

teringar för både Partille och Lerums kommuner. Karteringarna gjordes inom utvalda bebyggda 

områden och gäller för dåvarande förhållanden. 

 

Arbeten med stabilitetsutredningar för bebyggda områden och för ny bebyggelse pågår löpande 

även inom Partille och Lerums kommuner. 
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2. Utredningens genomförande 

2.1 Omfattning och avgränsning 

Utredningsområdet sträcker sig från Sävelången i Lerums kommun till Säveåns mynningsområde i 

Göta älv i Göteborg, se Figur 2.1. Totalt innebär detta en sträcka på cirka 30 km, motsvarande 60 

km strandlinje. Utredningsområdets bredd avgränsas till cirka 200 meter från strandlinjen, i vissa 

fall ett kortare avstånd då en avgränsning mot fastmark kunnat göras. Vattenkraftsanläggningar 

finns vid Jonsered, Hedefors, Hillefors och Floda.  

 

Av praktiska skäl är längdmätningen definierad från mynningen i Göta älv i väster till Sävelången i 

öster för att möjliggöra förlängning av utredningsområdet. 

 

 

 

Figur 2.1  Utredningsområde Säveån. 

2.2 Organisation 

Arbetet har i huvudsak utförts av medarbetare på SGI och organiserats som ett huvuduppdrag för 

projektledning samt ett antal deluppdrag för metodutveckling, analys och utredning. Arbetet har 

letts av en uppdragsledningsgrupp bestående av Karin Bergdahl, Karin Odén, Gunnel Göransson 

och Hjördis Löfroth. Förutom ovanstående har Åsa Jönsson, Ramona Kiilsgaard, Eva Narbrink,  

Godefroid Ndayikengurukiye och Lisa Van Well varit deluppdragsledare. Rebecca Bertilsson, 

Anette Björlin, Jim Hedfors, Ulrika Isacsson, Wilhelm Rankka, Gasper Sechu och Mats Öberg har 

bidragit i betydande omfattning i uppdragsarbetet. Elin Sjöstedt och Anders Salomonson har form-

givit och språkgranskat publikationen. Maria Hedberg har arbetat med kommunikation. Samman-

lagt har ett 30-tal SGI-medarbetare bidragit i arbetet. Bo Lind har granskat publikationen i sin hel-

het. Avdelningschef Charlotte Cederbom har varit internbeställare. 
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Samverkan har också skett med andra myndigheter och forskningsinstitut bland annat Sveriges 

geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Läns-

styrelsen i Västra Götalands län, samt Göteborgs stad, Lerums och Partille kommuner. Dessutom 

har konsultutredningar handlats upp som gäller bland annat batymetriska undersökningar, flödes-

modellering samt geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och stabilitetsutredningar.  

2.3 Underlag, digital datahantering och styrande dokument 

I utredningen har ett stort antal uppgifter från olika befintliga datakällor samlats in och använts. 

Flera datamängder är inhämtade via SGI:s medverkan i Geodatasamverkan. Exempelvis Lantmäte-

riets olika kartunderlag och nationell höjddatabas. Under utredningens gång har dessutom en 

mängd nya data och resultat producerats. Datamängderna har framför allt hanterats i GIS-miljö där 

referenssystemen SWEREF99TM i plan och RH2000 i höjd har använts. I arbetet har ESRI 

ArcGIS, QGIS samt webbaserade GIS-applikationer använts. 

2.3.1 Underlag 

Det insamlade underlaget har lagts in i digitala databaser. Det har eftersträvats att samla in data i 

GIS-format. Exempelvis finns inventerade tidigare utförda geotekniska utredningar som GIS-lager. 

I Figur 2.2 visas exempel på användning av underlag i ett GIS-kartfönster. 

 

 

 

Figur 2.2  Kartutsnitt från GIS-program med exempel på insamlat och producerat underlag. I figuren syns 

bland annat befintliga undersökningspunkter (svarta punkter), beräkningssektioner med fältundersökningar 
(gröna linjer) och jordartskartan (SGU) (färger enligt standardutförande), batymetri (blågrått i Säveån).  
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2.3.2 Kartvisningstjänst 

Slutresultaten i form av skredriskklasser, sannolikhets- och konskevensklasser tillgängliggörs i en 

webbaserad kartvisningstjänst som är öppen för externa användare. I det kartfönstret visas även ut-

valda underlagsdata som kan vara till nytta vid användningen av utredningens resultat. Underlags-

data som framställts av andra än SGI visas i så kallad WMS1-version. Kartvisningstjänsten planeras 

att successivt byggas på med de skredriskkarteringar som utförs så att allt material är åtkomligt från 

samma webbplats och innehåller nu karteringarna för Säveån, Norsälven och Göta älv. I Figur 2.3 

visas ett utsnitt från kartvisningstjänsten. 

 

 

 

Figur 2.3  Kartvisningstjänst exempel från Säveån 

2.3.3 Styrande dokument 

För genomförandet har ett antal styrande dokument tagits fram för att möjliggöra ett systematiskt 

och repeterbart arbetssätt för denna och kommande skredriskkarteringar. De upprättade styrdoku-

menten är:  

99ST001 Dokumenthantering och projektvägledning – konsultuppdrag (SGI 2013a), 

99ST004 Riktlinjer för val av skjuvhållfasthet (SGI 2013b), 

02ST002 Riktlinjer för tekniskt arbete (SGI 2014) samt 

02ST003 Känslighetsanalys för ett förändrat klimat (SGI 2017d).  
                                                      

 

 
1 Web Map Service (WMS) är ett protokoll för att publicera georefererad kartinformation i rasterformat 

över internet. Objekt kan inte identifieras i en WMS-karta. 
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3. Klimat 

 

3.1 Klimatscenario för Västra Götalands län 

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram en rapport Klimatanalys 

för Västra Götalands län (SMHI 2011). I SMHI:s klimatanalys (SMHI 2011) redovisas absoluta 

värden eller procenttal. Redovisningen görs för två olika framtidsperioder: 2021-2050 samt 2069-

2098. I följande avsnitt har vi valt att enbart fokusera på de förändringar som förväntas ske till år 

2069-2098. Denna period jämförs med referensperioden 1961-1990. För att få med osäkerheten i 

ett framtida klimat har SMHI använt ett flertal klimatscenarier, en så kallad ensemble (16 stycken 

för perioden som sträcker sig ända fram till år 2100). Klimatanalysen bör läsas som långsiktiga 

trender hellre än absoluta värden då det är osäkerheter i scenarierna (SMHI 2011). 

 

På SMHI:s webbplats finns uppdaterade klimatberäkningar som kan användas för temperatur, ne-

derbörd och vegetationsförhållanden (SMHI 2014). De uppdaterade klimatberäkningar som an-

vänds i denna rapport är beräknade för scenario RCP4.5 (som representerar medelstrategin för re-

duceringen av växthusgasutsläpp och är beräknad utifrån nio klimatscenarier). Jämfört med det sce-

nario som användes för diagram och resultat från 2011 så visar nya RCP4.5 något mindre skillna-

der till referensperioden (SMHI 2014). Det finns även klimatscenario RCP2.6 som bygger på låga 

utsläpp av växthusgaser samt klimatscenario RCP8.5 som bygger på höga utsläpp av växthusgaser. 

 

Nedan sammanfattas resultaten från SMHI:s klimatanalys för Västra Götaland (SMHI 2011) 

(SMHI 2014). 

3.1.1 Temperatur 

Sammanfattningsvis blir det varmare. Enligt det scenario som användes vid beräkningen år 2011 

ökar årsmedeltemperaturen från 6,1 °C till över 10 °C, med störst temperaturuppgång på vintern. 

Den nya scenarioberäkningen med RCP4.5 visar att årsmedeltemperaturen stiger med strax över 

2 °C fram till år 2100. 

3.1.2 Vegetation 

Definitionen på vegetationsperiod är då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5 °C under 4 dagar i 

följd. Beräkning från år 2011 visar att vegetationsperioden var cirka 206 dagar för referensperioden 

och ökar med cirka 125 dagar till seklets slut. Startpunkten för vegetationsperioden bli allt tidigare 

under året och sluttidpunkten allt senare. Mot slutet av seklet är vegetationsperioden cirka 11 må-

nader. Det kan dock vara stora variationer mellan enskilda år (SMHI 2011). Enligt beräkning med 

nya scenariot (SMHI 2014) visas en ökning på cirka 60 dagar till sekelskiftet (Figur 3.1) vilket in-

nebär 266 dagars vegetationsperiod, eller cirka 9 månader.  

 

I uppdraget har klimatförändringen i ett 100-årspersepktiv studerats och sammanfattas över-
gripande för Säveån. I huvudsak beror det framtida klimatets påverkan på stabiliteten längs 
Säveån på nederbörd och dess påverkan på erosion samt grundvattennivåer och portryck, 
som i sin tur ger inverkan på stabilitetsförhållanden längs vattendraget. 
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Figur 3.1  Beräknad förändring av vegetationsperiodens längd för Västra Götalands län. Grafen visar en ök-

ning på cirka 60 dagar fram till år 2100 vilket blir cirka 266 dagar, jämfört med vegetationsperiodens längd un-
der referensperioden som är cirka 206 dagar (källa: SMHI 2014). 

3.1.3 Nederbörd 

Sett över ett helt år så regnar det mest på sommaren och minst på sen vinter/vår. Mot slutet av sek-

let kommer årsmedelnederbörden öka med mellan 10-30 %, med stor variation mellan åren. Störst 

blir ökningen under vintern och för sommaren ses ingen generell nederbördsökning (Figur 3.2). 

Dagar med kraftiga regn förväntas öka med några dagar. Via färgkartor (SMHI 2014) som visar 

skillnader i nederbörd för referensperioden och framtiden kan man utläsa att årsmedelvärdet av 

största regnmängden per dygn ökar från cirka 33 mm till cirka 38 mm. Årsmedelvärdet av största 

regnmängden för en 7-dygnsperiod ökar från cirka 80 mm till cirka 90 mm. Den maximala 7-

dygnsnederbörden innebär att vattensystemen fylls på kraftigt under lång tid och därmed ökar ris-

ken för översvämning av vattendrag. Antalet dygn med kraftig nederbörd ökar med cirka 7 dygn 

per år. Det blir något färre sammanhängande dygn som är torra (< 1 mm nederbörd/dygn). Dessa 

extremvärden kan dock variera mycket mellan enskilda år (SMHI 2011).  
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Figur 3.2  Beräknad nederbördsutveckling i Västra Götalands län för sommar (överst) och vinter (underst). 

Svart linje är medianvärde och visar avvikelse (%) från medelvärdet under referensperioden. Gröna staplar är 
observerade värden då de överstiger referensperiodens beräknade medelvärde och gula staplar är då de un-
derstiger medelvärdena. Det grå fältet är variationsbredden mellan högsta och lägsta värdet för medlemmarna 
i ensemblen (källa: SMHI 2014). 

3.1.4 Snö och tjäle 

Period med snötäcke kommer minska med cirka 1 månad redan vid mitten av seklet och det maxi-

mala vatteninnehållet i snötäcket minskar med cirka 80 %. Mindre snö på marken ger en mindre 

mängd smält snö på våren och grundvattentoppen på våren bör alltså bli lägre (Sundén et al 2010). 

Detta syns också i medelvattenföringen på så sätt att vårfloden mattas av och försvinner. 

Det finns inte många studier kring tjäle i svenska förhållanden i ett framtidsperspektiv. En studie av 

Lindström och Hellström (2007) visar dock att säsongen för tjäle kommer bli kortare och att det 

största tjäldjupet kommer att minska i södra Sverige. 

3.1.5 Vattenföring 

Medelvattenföringen (MQ) vid Säveåns utlopp i Göta älv är i dag cirka 25 m3/s och vattenföring 

med 100-års återkomsttid (HQ100) har satts till cirka 165 m3/s (SMHI 2011). Scenarioberäkning-

arna gäller oreglerade förhållanden. För Säveån förändras årsmedeltillrinningen med en ökning i 

början av seklet och därefter en sänkning och till slutet av seklet syns det ingen tydlig förändring 

jämfört med i dag (Figur 3.3). Vattenföringen blir dock högre på vintern samtidigt som den i dag 

vanliga flödestoppen på våren kommer att försvagas allt mer. Mot slutet av seklet blir det (per år) 

en längre period med låga flöden under sommarhalvåret. Vattenföringen kommer under sommaren 

i medeltal även bli lägre. Detta för att avdunstningen ökar på grund av högre temperaturer och för 

att den längre vegetationsperioden gör att mer vatten sugs upp av vegetationen. Även för våren 

kommer medelvattenföringen bli lägre. Hösten kommer få något ökad medelvattenföring jämfört 

med i dag. 
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Figur 3.3  Beräknad utveckling för total årsmedeltillrinning för Säveåns mynning i Göta älv (källa: SMHI 2011). 

3.2 Klimatets påverkan på stabilitetsförhållanden  

Nedan redovisas bedömningar av grundvatten, portryck och erosion som påverkar stabilitetsförhål-

landena i utredningsområdet. 

 

De allt mer frekventa skyfallen på sommaren samt den kraftiga nederbörden under ett flertal sam-

manhängande dagar kan orsaka snabb förändring av ytvattennivåer liksom höjning av grundvatten-

nivåer, vilket leder till försämrad hållfasthet i jorden och sämre stabilitet. Ökade vattenflöden kan 

även orsaka erosion vilket minskar de mothållande krafterna i en slänt och ger försämrad stabilitet.  

 

Mer regn och ökad temperatur ger även förutsättning för mer vegetation. Mer vegetation innebär att 

mer vatten sugs upp av vegetationen, vilket minskar andelen nederbörd som når marken. Detta kan 

ge både en positiv och negativ effekt på stabilitetsförhållanden. Vegetationens rötter kan även di-

rekt minska erosionen och bidra till att bibehålla stabiliteten i marken så att den inte försämras yt-

terligare jämfört med dagens läge. 

 

Klimatpåverkan kan därför genom ökad nederbörd ge effekter på grundvattennivå, portryck och 

erosion, vilka i sin tur påverkar stabilitetsförhållandena negativt. I sin helhet är det ett samspel mel-

lan påverkansfaktorer och effekter som kan illustreras på det sätt som framgår av Figur 3.4. 

3.2.1 Påverkan på vattennivå 

Det extrema regnet som sker allt oftare kommer temporärt kunna höja vattennivån i vattendraget. 

En temporär höjning av vattennivån som sen hastigt försvinner kan påverka stabilitetsförhållandena 

negativt. Lasten från vattnet fungerar nämligen som en mothållande och stabiliserande kraft mot 

slänten och vid en avsänkning av vattennivån minskar motvikten och sannolikheten för skred ökar. 

3.2.2 Påverkan på grundvatten och portryck 

Stabiliteten i en lerslänt påverkas av portryckssituationen i slänten. Portrycket i en lerslänt styrs av 

nivån i det undre grundvattenmagasinet, inkluderat eventuella skikt av grövre jord i leran, nivån i 

det övre grundvattenmagasinet samt nivån i näraliggande vattendrag. Grundvattennivån i grundvat-

tenmagasinen påverkas i sin tur av nederbörden, se vidare SGI 2017. 

 

Enligt flera studier (Ojala et al. 2007; Rodhe et al. 2009; Sundén et al. 2010; Vikberg et al. 

2015) förväntas grundvattnets fluktuationer öka vid perioden 2071-2100 jämfört med dagens kli-

mat (1961-1990). På sommaren kommer grundvattennivån bli generellt lägre, detta på grund av 
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ökade temperaturer och mer vegetation. Extrema regn på sommaren skulle temporärt kunna ge 

ökade grundvattennivåer. På vintern förväntas grundvattennivåerna öka jämfört med i dag. Detta på 

grund av att det är mindre snö och mer regn som faller på vintern. Mindre tjäle ökar även grundvat-

tenbildningen. Dock ger mindre snö på marken en mindre mängd smält snö på våren och grundvatt-

nets högsta nivå på våren bör bli lägre (Sundén et al 2010; SMHI 2011). 

 

En uppföljning av nederbörden från nederbördsstationen i Sävenäs visar en ökad nederbörd med 

18 % från 1971 till 2004. Under samma period har medelnivån för grundvattnet i den slutna refe-

rensakviferen vid Harestad (Kungälv) stigit med cirka 0,17 m. Den årliga variationsbredden hos 

grundvattnet i Harestad är cirka 0,5 meter vilket innebär att ökningen varit cirka 30 % av den totala 

variationsbredden. Detta kan ge en viss indikation på att grundvattennivån kan komma att stiga i 

samband med långsiktigt ökad medelnederbörd. Sammantaget blir bilden att ett framtida klimat 

sannolikt leder till högre grundvattennivå i slutna magasin i de delar av landet där medelnederbör-

den ökar. Höjningen är knuten till höst och vinter (oktober-mars) medan grundvattennivån under 

sommaren förblir som i dag eller möjligen något lägre. En grov uppskattning är att den maximala 

grundvattennivån i det undre grundvattenmagasinet stiger proportionellt med nederbördsökningen. 

Variationen ökar både uppåt och nedåt. 

 



 
 

SGI Publikation 38–2 

19 (138) 

 

 

 

Figur 3.4 Figuren illustrerar viss del av det komplexa nätverk av klimatförändringens påverkan, samt dess effekter som i slutänden påverkar stabilitetsförhållanden.  Blått 

anger den förändring som kan ske i klimatet och i sin tur ge effekter som har betydelse för skredsannolikheten. Gula rutor anger effekterna av klimatförändringen som 
kan kopplas till sannolikheten för skred 



 
 

SGI Publikation 38–2 

20 (138) 

 

3.2.3 Påverkan på erosion 

För erosionen finns ett flertal faktorer som påverkar. Det är främst vattenflödet (det vill säga vat-

tenflödets hastighet och den kraft den utövar på partiklarna) som ger följdeffekter för erosionen och 

vattenflödet påverkas i sin tur främst av nederbörden, men även av temperaturen och andra faktorer 

såsom vegetation och flödesreglering vid kraftstationer (hur regleringar kommer att se ut i framti-

den har vi dock ingen kännedom om). Erosion och sedimentation sker ömsom med varandra; eros-

ion kan uppstå vid höga flöden men nytt material kan sedimentera igen vid lägre flöden. När det 

över tid försvinner mer material än vad som över tid tillkommer har vi en nettoerosion. Sediment-

transport är över lag svårt att beräkna om man inte har omfattande mätningar och tidsserier på data. 

Till detta kommer att bedöma vilka flöden som främst orsakar en nettoerosion och hur ofta dessa 

flöden kan komma att uppträda fram till år 2100, med hänsyn till olika scenarier.  

 

SMHI fick i uppdrag av SGI att försöka beräkna varaktigheten av ett antal flöden i dagens klimat 

samt förväntad varaktighet i ett förändrat klimat enligt scenarierna RCP4.5 och RCP8.5, med anta-

gandet av oförändrad reglering av Säveån. Beräkningarna är gjorda för en punkt strax uppströms 

Säveåns sammanflöde med Gullbergsån. Som underlag för beräkningarna av de förändringar som 

kan förväntas i framtiden har SMHI använt modellresultat från Länsanalysen för framtidsklimat i 

Västra Götalands län. I analysen ingår nio olika globala klimatmodeller från olika institut runt om i 

världen samt två RCP-scenarier som beskriver resultatet med hänsyn till den så kallade strålnings-

balansen beräknad utifrån olika utsläppsscenarier. RCP4.5 bygger på begränsade utsläpp av klimat-

gaser, och RCP8.5 på höga utsläpp (SMHI 2016a). Nederbörds- och temperaturvärden från dessa 

modellkörningar från 1962 till 2100 har sedan använts som indata till SMHI:s hydrologiska HBV-

modell för att få dygnsmedelvärden på vattenföring (SMHI 2016a). 

 

Resultatet av varaktighetsberäkningarna för framtidens klimat har angetts som ett medelvärde av 

resultaten för de nio olika globala modellerna och respektive RCP-scenario och framgår av Tabell 

3.1. 

 

 
Tabell 3.1  Beräkning av antal dagar med en vattenföring från en viss nivå och uppåt för ett medelår och uti-

från dagens klimat och framtida klimat. Man bör vara medveten om att det är osäkerheter i siffrorna. Beräk-
ningarna är gjorda av SMHI (SMHI 2016a och b). 

Antal dagar/år med 
vattenföring minst 

Dagens klimat Framtidscenario 

Vid mitten av inneva-
rande sekel (medel-
värde perioden  
2040-2070) 

Vid slutet av inneva-
rande sekel (medel-
värde perioden 
2071-2100) 

30 m3/s 73 dagar/år    

  RCP 4.5 82 dagar/år 83 dagar/år 

  RCP 8.5 83 dagar/år 87 dagar/år 

50 m3/s 15 dagar/år    

  RCP 4.5 22 dagar/år 25 dagar/år 

  RCP 8.5 23 dagar/år 29 dagar/år 

70 m3/s 4 dagar/år    

  RCP 4.5 10 dagar/år 14 dagar/år 

  RCP 8.5 11 dagar/år 19 dagar/år 

90 m3/s 1 dag/år    

  RCP 4.5 2 dagar/år 4 dagar/år 

  RCP 8.5 4 dagar/år 6 dagar/år 
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Av de analyser som har gjorts (se vidare Kapitel 7) framgår det att det inte är flöden strax över me-

delflödet som ger betydande inverkan på erosionen i Säveån, utan de mer extrema flödena. SGI:s 

tolkning är att det troligen är flöden 50-70 m3/s och på något enstaka ställe möjligen högre, som är 

mest kritiska längs de flesta delarna av Säveån.  
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4. Geologi 

 
 

Det geologiska underlaget togs fram tidigt i arbetet längs Säveån, som ett nödvändigt underlag att 

arbeta vidare utifrån. 

4.1 Inventering av befintligt underlag 

Såväl befintligt underlag som pågående arbete vid SGU har inventerats. Digitala GIS-datalager har 

använts via geodatasamverkan, INSPIRE samt särskild beställning. Myndighetssamverkan har skett 

med SGU för komplettering av befintligt geologiskt underlag. Underlag har också inhämtats genom 

konsultföretag. Följande underlag har samlats in: 

• Jordartsgeologisk karta (GIS) 

• Skredärr och raviner. GIS-data från SGU:s kartering av skredärr och raviner uppbyggd med 

hjälp av den nationella höjdmodellen (NH) 

• SGI:s skreddatabas 

• Lutningsanalys längs del av utredningsområdet (SGU) 

4.2 Kompletterande geologiskt underlag 

Det befintliga underlaget har kompletterats med följande utredningar: 

• SGU:s geologiska jordartskartering inom aktuellt undersökningsområde har kompletterats av 

SGU till lokal skala (cirka 1:50 000).  

• En geologisk beskrivning av utredningsområdet och hur det bildats har tagits fram av SGU 

som underlag för bland annat placering av undersökningar, för bedömning av erosions-

förloppet och för arbetet med bedömning av sannolikhet för skred (Engdahl & Påsse 2014). 
Delar av rapporten återges nedan (Avsnitt 4.3). 

• Kompletterande kartering av skredärr, raviner (ravinkrön) och pågående erosion, med mera har 

gjorts utifrån flygbildstolkning och SGU:s kartering av skredärr och raviner (mittfåra) från NH-

data.  

• Befintlig lutningsanalys har reviderats efter den kompletterade jordartskartan och nationella 

höjdmodellen samt batymetriska data. 

• Kompletterad jorddjupsmodell (SGU). 

• Ytlig provtagning av älvbotten i samband med bottenundersökningar (Clinton Mätkonsult AB 

2015). 

• Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, (SGI 2016a). 

Detta kapitel syftar till att ge en förståelse för de geologiska förhållanden och landformer i Sä-
veåns dalgång som har betydelse för skred och erosion. De geologiska förhållanden som 
främst är intressanta är jordart, jordlagerföljd, jorddjup, grundvattenförhållanden, förhållanden 
vid jordlagrens bildning och högsta kustlinjens läge i området. Kunskap om områdets landfor-
mer ger förståelse för pågående processer och topografiska förutsättningar för skred och 
erosion. 
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4.3 Allmän geologisk beskrivning 

Texten i kapitlet är till stora delar hämtad från SGU-Rapport 2014:37 – Geologisk beskrivning av 

Säveåns dalgång (Engdahl & Påsse 2014), som är framtagen inom utredningen. 

 

 

 

Figur 4.1  Jordartskarta över området längs Säveån med indelning i geologiska typmiljöer, efter SGU-Rapport 

2014:37. 

 

 

Berggrunden utgörs av ett sprickdalslandskap som framför allt har påverkats av utvecklingen under 

mesozoikum, en geologisk era för 245-65 miljoner år sedan. Berget är kluvet i sprickdalar som föl-

jer ett tydligt mönster med Göta älvsförkastningen orienterad i nord-syd och sprickdalar som är ori-

enterade ungefär i öst-väst som exempelvis Säveåns dalgång och delar av Lärjeåns och Möln-

dalsåns dalgångar. Dalgångarna skärs av spricksystem i sydväst-nordöst och sydsydöst-nordnord-

väst, vilka bildar sidodalar till de ovan nämnda dalarna. 

 

De västligaste delarna av Säveåns dalgång blev fria från inlandsisen för cirka 14 500 år sedan. Vid 

isavsmältningen var jordskorpan nedpressad långt under havsnivån, vilket gjorde att havet kom att 

täcka stora delar av landskapet. Efter det att isen lämnat området höjdes jordskorpan relativt snabbt. 

Samtidigt höjdes också havsnivån genom allt smältvatten som tillfördes havet. Detta har skapat en 

successiv förändring av havsstrandens nivå som fortfarande pågår. Den högsta nivån för havets ut-

bredning efter isavsmältningen kallas Högsta kustlinjen (HK). Havet nådde denna nivå just när isen 

smälte bort. HK är därför äldre i de västligare delarna av området. I Göteborg är HK beläget cirka 
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100 meter över havet. och i Lerum cirka 105 meter över havet. För 10 000 år sedan hade landhöj-

ningshastigheten minskat så att hastigheten av havets stigning översteg landets rörelse. Detta inne-

bar att havsstranden under en period kom att stiga till högre höjder igen. Detta kallas för den post-

glaciala transgressionen. Stigningen började vid en nivå av cirka 17 meter över havet vid Lerum 

och nådde maximalt en nivå av cirka 25 meter över havet. för cirka 8 000 år sedan. Från isavsmält-

ningen fram till nu förvandlades dalgången succesivt från ett skärgårdslandskap i marin miljö till en 

fjord, älv och slutligen en å. Denna förändring pågår fortfarande och landhöjningen är i området 

cirka 3 mm per år, men om hänsyn tas till höjd havsnivå är den så kallade apparenta landhöjningen 

vid Göteborg (Torshamnen) cirka 1,6 mm per år (SMHI 2009 och 2011). 

 

Vid Säveåns tidigare utlopp i en numera igenfylld bifåra av Göta älv i Gamlestaden, finns en sväm-

sandsavlagring som är avsatt som deltabildning av Säveån. Den är som mäktigast 16 meter djup 

och sanden innehåller växtlämningar i riklig mängd. Deltat är bildat under bronsåldern och en bit in 

i historisk tid. 

 
I Säveåns dalgång, mellan Göteborg och Floda, finns fyra ansamlingar av isälvssediment. Dessa är 

Göteborgsmoränen, isälvsavlagringarna i Jonsered, isälvsavlagringarna vid Hedefors och Skallsjö-

deltat söder om Floda. Göteborgsmoränen är en komplex avlagring som består av isälvssediment 

och morän och som bildades framför isen för cirka 14 500 år sedan. Göteborgsmoränen tvärar dal-

gången i Gamlestaden och är till stora delar täckt av lera. Isälvssedimenten vid Jonsered dämmer 

sjön Aspen och denna naturliga damm har delvis eroderats av Säveån. I dag finns en damm och en 

kraftverksstation vid pasströskeln. Stora mängder grundvatten bedöms ändå strömma genom avlag-

ringen. Vid Hedefors finns en isälvsavlagring som vid jordartskartläggningen i början av 1970-talet 

hade en öppen schaktvägg. I denna skärning kunde man tydligt se hur sand- och siltskikten fortsät-

ter ut i de nedre delarna av lerlagerföljden. Skallsjödeltat fyller den djupaste delen av sprickdalen 

väster om Sävelången och har tvingat Säveån att ta ett nordligare lopp. Man kan förmoda att leran i 

anslutning till isälvsavlagringarna innehåller en hel del skikt av sand och silt. 

 

På den södra sidan av Säveåns dalgång förekommer morän som ställvis är täckt av svallsediment, 

medan på den norra sidan lera oftast gränsar mot berg i dagen. Även om ingen jordart finns marke-

rad på jordartskartan mellan berget och leran så förekommer det ibland en 10 meter eller smalare 

zon med friktionsjord, vanligen morän, där. Dessa moränlager fortsätter in under leran och möjlig-

gör ett grundvattenflöde under leran. Grundvattenbildningen till jordlagren under leran i Säveåns 

dalgång bedöms vara betydligt större längs södra sidan av dalgången än i den norra. 
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Figur 4.3  Fördelningen mellan land och hav för cirka 12 000 år sedan. Efter Engdahl & Påsse 2014. 

4.3.1 Finkorniga sediment 

Den glaciala leran, som utgör huvuddelen av de finkorniga sedimenten i området, avsattes vid 

isavsmältningen och en tid därefter i ett arktiskt hav. Leran och silten i dalgången har avsatts i tre 

olika avsättningsmiljöer: proximal glaciomarin (glacial lera), distal glaciomarin (glacial lera) och 

grund marin (huvudsakligen postglacial lera). Lera bildad i en proximal glaciomarin miljö innehål-

ler skikt och lager av sand och silt i den undre delen av profilen. Skjuvhållfastheten ökar med dju-

pet i denna lersekvens. Denna lersekvens kan särskiljas från de två övriga avsättningsmiljöerna ge-

nom geotekniska borrningar och analyser. Leror bildade i distal glaciomarin miljö respektive grund 

marin miljö kan innehålla skikt av silt och finsand som en följd av tillfälliga förändringar i klimat 

och vattendjup. Till utseendet skiljer sig inte dessa två leror nämnvärt åt. Den enda säkra metoden 

att skilja lerorna åt är genom fossilfynd, till exempel skal av musslor, snäckor eller foraminiferer.  

 

Den postglaciala transgressionen på 7-8 meter innebar att havets nivå under en period kom att stiga 

över områden som tidigare varit land. Transgressionen kan ha påverkat områden under 25 meter 

över havet genom att tidigare landytor, med exempelvis torvbildning eller avsättningar av sväm-

sediment, har överlagrats av yngre lera, så kallad postglacial lera. Inom områden lägre än 25 meter 

över havet kan också lergyttja förekomma. Lera och silt finns i Säveåns dalgång upp till cirka 90 

meter över havet. Mäktigheten på de finkorniga sedimenten på dessa höga nivåer är dock mycket 

begränsad. De största mäktigheterna, cirka 90 meter lera, finns i Gamlestaden, centralt i dalgången. 

Mäktigheten minskar mot kanterna av dalgången och mot öster. Mäktigheten på leran i Lerums 

samhälle är som mest cirka 40 meter. 

 

Mäktigheten på den allra yngsta leran, även kallad postglacial lera, är sällan över 10 meter. Sedi-

mentationsmiljön för den postglaciala leran var ett hav som hade lägre salthalt än en ren marin 

miljö och vattnet kan ha varit grunt. Vanligen är den glaciala leran en tämligen homogen finlera 

med successivt avtagande lerhalt mot djupet. Lerhalten varierar mellan 20 och 64 % och färgen är 

grå. I den undre delen av lerlagerföljden är den genomsnittliga lerhalten normalt låg, eftersom där 

finns skikt av sand och silt. 

 

Den postglaciala leran har en lerhalt mellan 32 och 56 % och färgen är också grå. I de övre delarna 

kan leran vara något mörkare vilket är orsakat av någon procent organiskt material i leran. 
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Den postglaciala och glaciala leran överlagras på många platser av yngre jordarter. Sådana jordarter 

är svämsediment med olika kornstorlekssammansättning och svallsediment (sand). I flacka områ-

den där det förekommer postglacial silt och finsand i markytan finns lera på djupet. Silten och fins-

anden är avsatta av havsströmmar på havsbottnen när havet på platsen var grunt. 

4.3.2 Typmiljöer 

De geologiska och morfologiska förhållandena längs Säveån, mellan Göteborg och sjön Säve-

lången, gör att området kan delas in i sex olika typmiljöer baserat på främst jordarter, jorddjup och 

erosionsförhållanden. Sidodalgångarna till Säveån har alla liknande miljö men beskrivs i anslutning 

till den del i huvuddalgången där de mynnar. 

 

Längst i väster ligger område 1 mellan Säveåns utlopp i Göta älv och Gamlestaden. Mäktigheten på 

leran är här cirka 90 meter varav cirka 10 meter är postglacial lera. Den östra begränsningen utgörs 

av Göteborgsmoränens sträckning. Stora delar av området är bebyggt med industrier, lagerbyggna-

der och flerfamiljshus och bl.a. därför är leran täckt av fyllnadsmassor. Närmast Göta älv är fyll-

nadsmassorna flera meter mäktiga.  

 

I område 2, mellan Gamlestaden och strax väster om Kåhög, bildar de finkorniga jordarterna ett 

flackt plan mellan 3 och 10 meter över havet. Markytan består här mestadels av postglacial lera. 

Lermäktigheten bedöms vara mer än 50 meter mellan Gamlestaden och Partille medan den mellan 

Partille och Kåhög är 30-40 meter. Ett fåtal raviner och skredärr finns i de centrala delarna av dal-

gången. I sidodalgångarna, som består av glacial lera i markytan, förekommer några raviner och 

skredärr. Mäktigheten på leran bedöms där vara 10-20 meter.  

 

I område 3 mellan Kåhög och Jonsered finns postglacial sand och glacial lera i markytan. Lermäk-

tigheten bedöms vara 20-40 meter. Topografin är kuperad och det finns en del branta slänter ner 

mot Säveån i vilka skredärr och pågående erosion förekommer. Den stora isälvsavlagringen i Jon-

sered bedöms fortsätta en bra bit västerut under den glaciala leran i samhället. Sidodalgången mot 

norr kännetecknas av glacial lera i markytan. Mäktigheten på denna är normalt mindre än 20 meter 

och spår av skred och raviner är vanligt förekommande.  

 

Område 4 domineras av berg i dagen norr om sjön Aspen och av morän söder om sjön. I sidodal-

gången mot norr finns glacial lera som har spår av raviner och små skred. Mäktigheten av lera be-

döms där vara 10-20 meter. Sydöst om sjön Aspen finns postglacial lera som saknar spår av skred 

och raviner.  

 

I område 5 mellan Lerums nordöstra del och Floda har Säveån eroderat sig ner i den postglaciala 

sanden och i den underliggande glaciala leran. Mäktigheten på jordarterna är störst närmast Lerums 

centrum och kan där nå 30-50 meter. Spår av raviner och skredärr förekommer, liksom pågående 

erosion i branterna ner mot ån. De stora isälvsavlagringarna öster om Stenkullen och sydväst om 

Skallsjö kyrka bedöms fortsätta under den glaciala leran. Norr om huvuddalgången finns ett stort 

område med glacial lera som har en mäktighet av 10-20 meter. Raviner och små skredärr är vanliga 

längs bäckarna.  

 

I område 6 längs Sävelångens stränder finns glacial lera med en bedömd mäktighet av 5-10 meter. 

Lermarken lutar svagt ner mot sjön och endast få raviner och skredärr förekommer i detta område. 
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5. Geoteknik 

 

5.1 Inledning 

För att kvalitetssäkra undersökningarna har SGI tagit fram styrande dokument, benämnda 

99ST001, 99ST004, 02ST002 och 02ST003, med riktlinjer för hur det geotekniska arbetet ska utfö-

ras (SGI 2013a, 2013b, 2014 och 2017d). Dokumenten anger hur fält- och laboratorieundersök-

ningar samt beräkningsarbete och redovisning ska utföras. Resultaten från utförda undersökningar 

finns redovisade i en markteknisk undersökningsrapport (MUR), (SGI 2016a). Dessutom finns en 

teknisk PM med detaljerad beskrivning av de geotekniska förhållandena i de undersökta sektion-

erna (SGI 2016b). I detta kapitel presenteras en sammanfattning av strategin och undersökningsme-

todiken som använts i fält och i laboratorium samt den metodik som använts för kartering av kvick-

lera. Dessutom sammanfattas beskrivningarna av de geotekniska förhållandena från den marktek-

niska undersökningsrapporten och PM Geoteknik. 

5.2 Inventering av befintligt underlag 

Inför komplettering av geotekniska undersökningar gjordes en insamling och inventering av till-

gängliga geotekniska utredningar som var relevanta för uppdraget. Insamlingen utfördes av kon-

sultföretaget EQC, där geotekniskt underlag i Säveåns närhet samlades in. I nästa skede gjorde kon-

sultföretaget Tyréns, en genomgång av materialet och relevanta utredningar valdes ut. Uppgifter 

som är viktiga för utredningen är exempelvis information om utförare och beställare, årtal för ge-

nomförande, koordinatsystem, höjdsystem, sektioner och läge, utförda sonderingar/provtagningar 

inklusive typ, laboratorieundersökningar inklusive typ, utförda portrycks- och grundvattenmät-

ningar med resultat, bedömda jordlagerförhållanden, resultat av stabilitetsberäkningar samt detalje-

ringsnivå på stabilitetsutredningen. Konsulten kompletterade också med information om var kom-

pletterande inventering behövdes. Denna kompletterande inventering utfördes sedan inom steg 1 av 

stabilitetsutredningen för Säveån. En sammanställning av insamlat material finns i Bilaga 3. 

5.3 Fältundersökningar 

Baserat på resultaten av inventeringen genomfördes kompletterande geotekniska undersökningar 

där det ansågs behövas. Samtliga undersökningar har utförts av Tyréns AB. Omfattningen av 

undersökningarna har motsvarat en översiktlig utredning enligt Skredkommissionens anvisningar 

med avseende på antalet sektioner fördelade utefter älven (Skredkommissionen 1995 samt IEG 

2010). Varje sektion har dock undersökts med en något högre detaljeringsnivå.  

 

Av det framtagna styrande dokumentet (SGI 2014) framgår att för geotekniska undersökningar gäl-

ler allmänt vad som anges i Geoteknisk fälthandbok (SGF 2013) för fältarbetena längs Säveån, om 

För att kunna fastställa stabilitetsförhållandena för slänter längs ån behövs ingående kun-
skaper om jordlagrens uppbyggnad och deras geotekniska och hydrogeologiska egenskaper. 
En inventering av resultat från tidigare utredningar har därför kompletterats med nya under-
sökningar i fält och analyser av jordprover på laboratorium. 
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inte annat anges. I dokumentet anges dessutom vilka referensdokument som ska gälla för planering, 

utförande och dokumentation av undersökningarna. 

 

CPT-sonderingar har utförts med samtidig registrering av den totala neddrivningskraften i syfte att 

ge underlag för kartering av förekomst av kvicklera (se vidare Avsnitt 5.5).  

 

Undersökningssektionernas placering, samt typ och omfattning av de geotekniska fältundersök-

ningarna, har valts av SGI. Föreslagna lägen har därefter justerats av den kontrakterade konsulten i 

samråd med SGI. Resultaten från det geotekniska fältarbetet finns redovisat i markteknisk under-

sökningsrapport (SGI 2016a). I Figur 5.1 visas foto från de geotekniska fältundersökningarna längs 

Säveån. 

 

 

 

 

Figur 5.1  Geoteknisk fältundersökning längs Säveån 2016. Foto: SGI. 

 

 

Generellt har undersökningar utförts längs 100-400 meter långa sektioner orienterade vinkelrätt 

mot älven och med 1-2 km avstånd mellan sektionerna. Avståndet mellan sektionerna har valts med 

stöd av topografi och geologi, med målsättningen att ha minst en sektion per avsnitt med likartade 

geologiska förhållanden. Avståndet mellan sektionerna beror också på om undersökningar tidigare 

utförts i området. Inom vissa avsnitt där ett stort antal tidigare utförda undersökningar funnits till-

gängliga har kompletterande undersökningar inte utförts. Inom Göteborgs stad, mellan sektionerna 

01820-06220, har till exempel undersökningar bara utförts i en enda punkt och då som verifiering 

av utvärderingen från tidigare undersökningar. Läget av de undersökta sektionerna framgår av Fi-

gur 5.2 A-D. 
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Figur 5.2A Översikt över fält- och laboratorieundersökt sektions läge och sektionsbeteckning inom delområde  

Göteborg,  

 

 

 

Figur 5.2B Översikt över fält- och laboratorieundersökta sektioners lägen och sektionsbeteckningar fördelade  

inom delområde Partille, 
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Figur 5.2C-D Översikt över fält- och laboratorieundersökta sektioners lägen och sektionsbeteckningar förde-

lade inom delområde Lerum. 

 
 

I varje sektion har normalt undersökningar utförts i två till tre punkter. Där resultat från tidigare ut-

förda undersökningar finns tillgängliga är antalet nya undersökningspunkter färre. Undersökning-

arna har omfattat sonderingar (CPT-sondering, totaltrycksondering och eventuellt jord- bergsonde-

ring), störd och ostörd provtagning, vingförsök samt installation av portrycks- och grundvattenmä-

tare. I enlighet med förfrågningsunderlaget har CPT-sondering utförts i klass 0, enligt den svenska 

nomenklaturen, enligt SGF Rapport 1:2013 (SGF 2013), där så varit möjligt, annars lägre klass. 
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Portrycksmätare av typen Geotech med automatisk registrering har använts. Totala omfattningen av 

respektive undersökningsmetod framgår av Tabell 5.1. 

 

 
Tabell 5.1  Omfattning av olika typer av fältundersökningar. 

Typ av undersökning Totalt antal 

CPT-sondering 30 

Totaltrycksondering, Tr 27 

Jord- bergsondering, Jb2+3 7 

Vingförsök 11 

Kolvprovtagning (StII) 10 (122 nivåer) 

Störd provtagning (skruvprovtagning, förborrning) 16 (92 nivåer) 

5.4 Laboratorieundersökningar 

I det styrande dokumentet (SGI 2014) fastställs att laboratoriearbeten ska planeras och utföras en-

ligt gällande standarder, metodbeskrivningar eller praxis om inte annat anges. Huvuddelen av 

undersökningarna har utförts vid Ramböll Sverige AB:s certifierade laboratorium i Göteborg. En-

staka kompletterande analyser har utförts av PM Labtek AB. 

 

Utvalda prover har karakteriserats i laboratoriet genom rutinundersökning, CRS-försök och direkta 

skjuvförsök för att få en klar bild av jordlagerföljd och variation i förkonsolideringstryck och 

skjuvhållfasthet med djupet. Antalet utförda undersökningar med olika metoder framgår av Tabell 

5.2. Sedimentprover för kornstorleksanalys och sedimentationsförsök genomfördes i samband med 

bottenundersökningarna och finns redovisade under Kapitel 7. 

 

Resultaten från geotekniska laboratorieundersökningar finns redovisade i markteknisk undersök-

ningsrapport (SGI 2016a).  

 

 
Tabell 5.2  Omfattning av olika typer av laboratorieundersökningar. 

Metod Totalt antal 

CRS-försök 38 

Direkta skjuvförsök, odränerade, Φ50 mm 20 

Rutinförsök störda prover 
(jordartsbenämning, naturlig vattenkvot, (konflytgräns)) 

84 

Rutinförsök ostörda prover 
(jordartsbenämning, densitet, naturlig vattenkvot, kontflytgräns, sensitivi-
tet, odränerad skjuvhållfasthet) 

108 
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5.5 Kartering av kvicklera  

Kvickleror är leror vilkas lerskelett faller samman vid kraftig störning. Dessa leror bildas genom 

långsamma geologiska processer. De flesta har bildats i avlagringar avsatta i saltvatten vid den sen-

aste istidens avsmältning. Då isen drog sig tillbaka höjdes landet ur havet och lerorna kom ovanför 

havsytan. Avlagringarna ovanför havsytan utsätts för genomströmning av sötvatten varvid salthal-

ten kan sjunka, vilket möjliggör bildning av kvickleror. 

 

Det är ofta inte kvickleran i sig som ger högre skredbenägenhet jämfört med andra leror. Däremot 

beror omfattningen av skredet till stor del av om det finns kvicklera närvarande. Förekomst av 

kvicklera kan leda till mycket omfattande skred. Kvicklera definieras i Sverige som lera med en 

sensitivitet St > 50 och en omrörd, odränerad skjuvhållfasthet τR < 0,4 kPa.  

 

Kartering av förekomst av kvicklera har tidigare huvudsakligen utförts genom upptagning av 

ostörda prover i fält och bestämning av lerans ostörda och omrörda, odränerade skjuvhållfasthet 

med fallkonförsök i laboratoriet. I Göta älvutredningen användes ett stegvis tillvägagångssätt för 

kartering av kvicklera baserat på kartmaterial, sonderingar och provtagning. I utredningen längs Sä-

veån har samma tillvägagångssätt använts som i Göta älvutredningen (Avsnitt 5.3, SGI 2012).  

 

Som underlag för bedömning av kvicklereförekomst har av SGU inventerade tidigare skred baserat 

på NH-data, kompletterats med av SGI flygbildstolkade skred. Förekomst av kvicklera har också 

utvärderats ur CPT-sonderingsresultat genom mätning av det totala neddrivningsmotståndet. Det 

uppmätta neddrivningsmotståndet kompletterat med tyngden av stängerna och, för CPT-sonde-

ringen, reducerat med spetskraften, motsvarar mantelfriktionen längs stängerna (i kN). I de fall lut-

ningen på kurvan för mantelfriktion längs stängerna mot djupet är mindre än lutningen på en kurva 

motsvarande 1 kPa mantelfriktion, klassas leran som kvicklera (se SGI 2012, Avsnitt 5.3). Bedöm-

ning av förekomsten av kvicklera har gjorts utifrån CPT-sondering med hjälp av det för Göta älvut-

redningen framtagna programmet i Excel, se Figur 5.3. I fall då resultatet från en utvärderad sonde-

ring har varit särskilt svårbedömt på grund av omväxlande lera och friktionsjord har denna jämförts 

med såväl närliggande sonderingar, som provtagningar. 
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Figur 5.3  Exempel på utvärdering av kvicklera från CPT-sondering. Exemplet avser undersökningspunkt 

16TY061.Geotekniska förhållanden 

 

 

Säveåns dalgång från sjön Sävelången i öst till mynningsområdet i väst har delats in i tre delområ-

den, Göteborgs stad, Partille respektive Lerums kommuner, se Figur 5.3. De geotekniska förhållan-

dena beskrivs översiktligt nedan för respektive delområde. 

 

 

 

Figur 5.4  Indelning av områden efter kommun (lila strecken visar kommungränsen inom utredningsområdet, 

denna gräns är också områdesgräns vid beskrivning av förhållandena). 
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5.5.1 Område Göteborg 

Inom Göteborg rinner Säveån i en närmast öst-västlig riktning och med relativt rak åfåra. Slänthöj-

derna är mellan 4-5 meter med en ganska brant släntlutning närmast ån (1:1 till 1:2) förutom i två 

sektioner där den är högre och något flackare 7-9 meter slänthöjd och lutning cirka 1:3 närmast ån. 

Lermäktigheten är stor upp till cirka 90 meter, med några grundare partier där det är 10-20 meter. 

Längst i väster finns även ett parti med berg i dagen på Säveåns norra sida. 

 

Lerans densitet är cirka 1,55 t/m³ de översta 10-12 metrarna och mot djupet ökande till cirka 

1,65 t/m³. Konflytgränsen ligger generellt mellan 60 och drygt 80 %. I sammanställningen är det 

två utredningar som skiljer ut sig från ovanstående genom att jordprofilen har konflytgränser kring 

45 % och högre värden på densiteten genomgående i jordprofilen. Den naturliga vattenkvoten vari-

erar mellan 80-100 % i de övre jordlagren och därunder varierar den mellan 50-80 %. Sensitiviteten 

ligger generellt mellan 10 och 30, det vill säga mellan till högsensitiv lera, men för några delar är 

leran även kvick med höga sensitiviteter (från 50 till mer än 200) framför allt på norra sidan om Sä-

veån men även några platser på den södra sidan ån. 

5.5.2 Område Partille 

Slänterna är relativt flacka och låga vid Partille centrum med en relativt rak åfåra. Säveån passerar 

genom Partille centrum med relativt låga slänter, cirka 3 meter höga. Mellan Kåhög och Jonsered 

är topografin kuperad med branta slänter och med skredärr och tecken på erosion ofta förekom-

mande. Säveån är meandrande mellan Jonsered och Kåhög med slänter som är 8-11 meter höga och 

med branta lutningar. Väster om Partille centrum är lerans mäktighet cirka 50 meter. I området 

kring Kåhög är lerans mäktighet 30-40 meter. I delområdets västra del, fram till Kåhög, är de geo-

tekniska förhållandena samma som inom Göteborgs stad. Jordlagret som ligger mellan nivåerna +3 

och +10 består mestadels av postglacial lera. 

 

Lerans densitet är generellt 1,45-1,6 t/m³ i ytan och mot djupet ökande till 1,6 -1,8 t/m³, längst ös-

terut i sektion 12335 och 12920 är det en högre densitet i ytan cirka 2,0 t/m³ och lägre mot djupet, 

cirka 1,8 t/m³. Konflytgränsen ligger generellt mellan 60 och 120 % i de centrala och västra delarna 

medan den ligger mellan 25-70 % i de östra delarna. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan 

20-110 % i de centrala delarna respektive 25-70 % i öster. Leran är mellan- till högsensitiv. Sensiti-

viteten varierar mellan 10 -45 enligt utförda och insamlade undersökningar för de centrala delarna. 

I delen längst västerut samt längst österut förekommer högre värden på sensitiviteten och även 

kvicklera. Lerans skjuvhållfasthet är lägre i västra delarna, cirka 13 kPa med en tillväxt på 1,2 -1,4 

kPa/m djup och högre i öster med 20-23 kPa och 1,5 -2,5 kPa/m ökning mot djupet. 

5.5.3 Område Lerum 

Inom Lerums kommun för Säveån ett meandrande lopp med flertalet raviner och skred och spår av 

erosion utmed stränderna. Säveån har eroderat sig ner ganska djupt i jordlagren av postglacial sand 

och underliggande postglaciala lera, på sina ställen har åbotten även nått ner till undre friktions-

jordlager och berg. I de östra och mellersta delarna av sträckan är det branta släntlutningar och ni-

våskillnader på mer än cirka 15 meter, medan slänthöjderna är mellan 3-5 meter genom centrala 

Lerum. Runt Aspen är det mestadels väldigt flacka släntlutningar inom lerområdena. I de nord-

västra och sydvästra delarna av Aspen finns mestadels berg med vissa jordfyllda sprickdalar. Av-

ståndet från Säveån till omgivande bergspartier varierar längs med sträckan.  

 

Inom Lerums kommun är jordlagerföljden varierande och lerområdena mindre än längre västerut 

längs Säveån. Vid Lerums centrum är lerdjupen som störst med en mäktighet av 30-50 meter däref-

ter minskar lerdjupen ju längre österut man kommer. Lokalt kan lerdjupen uppgå till 10-25 meter 



 
 

SGI Publikation 38–2 

35 (138) 

 

vid större sammanhängande lerområden. Isälvsavlagringar förekommer vid flera platser mellan Le-

rum och Floda. I den östra delen av studerat område ligger sjön Sävelången med en lermäktighet av 

5-10 meter längs vissa strandpartier och färre spår av skred. 

 

Lerans densitet är 1,65-1,9 t/m³ i de centrala delarna av Lerum och ökar till 1,7-2,0 t/m³ längre ös-

terut. Konflytgränsen ligger generellt mellan 25 och 60 % med de högre värden i de centrala och 

västra delarna. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan 25-70 % och generellt ökande mot dju-

pet. I de centrala delarna av Lerum är sensitiviteten hög och på många ställen finns kvicklera. Sen-

sitiviteten varierar mellan 10 och 380 enligt utförda och insamlade undersökningar. För delen 

längst österut är sensitiviteten lägre, mellan 10-50, det vill säga mellan- till högsensitiv lera. Lerans 

skjuvhållfasthet varierar ganska mycket med lägre värden i västra delarna, cirka 15-30 kPa med en 

tillväxt på 1,1-3 kPa/m mot djupet och högre i öster med 25-50 kPa och med en större ökning mot 

djupet. 

  



 
 

SGI Publikation 38–2 

36 (138) 

 

6. Yt- och grundvattenförhållanden 

 

6.1 Inledning 

Vattennivåer i Säveån styrs framför allt av regleringen vid kraftstationen Solveden vid Mjörns ut-

lopp. Karaktäristiska flöden för Säveån och scenarier för framtiden framgår av Tabell 6.1 nedan.  

 

Grundvattenförhållandena i dagens klimat baseras på tidigare utredningar längs Säveån samt kom-

pletterande fältmätningar gjorda inom aktuell utredning. Bedömningar av framtida förhållanden har 

bland annat baserats på bedömningen av grundvattenförändringar i ett förändrat klimat för Göta 

älvdalen (Blied & Persson 2011), vilken har ansetts vara relevant även för förhållandena vid Sä-

veån. Förutsättningar för framtida förhållanden beskrivs även i styrdokument 02ST003 (SGI 

2016b). 

 

Grundvattenförhållanden längs Säveån styrs, förutom av klimatet, till stor del av områdets topo-

grafi och geologi. 

6.2 Inventering av befintligt underlag 

6.2.1 Dagens klimat 

För ytvattenförhållandena har underlag samlats in från gällande vattendomar för de kraftstationer 

som finns i Säveån inom utredningsområdet, Floda, Hillefors, Hedefors samt kraftstationen i Jonse-

red. Säveån är på så sätt indelad i 4 delar med olika nivåer. Längst i väster styrs ytvattenståndet av 

Göta älvs vattenstånd, vilket innebär att det är vattenståndet i havet som den nedersta delen till stor 

del styrs av. I Avsnitt 6.4 redovisas de nivåer som använts i beräkningarna. 

 

För att få fram data för grundvattenförhållanden har material från tidigare utförda undersökningar 

använts liksom kompletterande portrycks- och grundvattenstationer på utvalda ställen. Det finns 

både korta och långa mätserier som gäller både portryck och grundvattennivåer och mätningar på-

går fortfarande för vissa stationer.  

Vattenflöden 

Flödet i Säveån regleras vid Solvedens kraftstation som ligger vid Mjörns utlopp till Säveån, upp-

ströms utredningsområdet. Vid extremt höga flöden/vattennivåer kan beslut om ökad tappning tas. 

Flödet i Säveån nedströms Aspen påverkas av domen för Aspens reglering (Vänersborgs Tingsrätt 

2014), vilket reglerar Jonsereds kraftstation. Kraftstationerna vid Floda, Hillefors och Hedefors är 

av typen strömkraftverk vilket innebär att kraftverken inte har några egentliga kraftverksdammar 

och flödet regleras därför inte här. Flödet styrs alltså mest av tillgången på vatten och kan normalt 

Beskrivningen av yt- och grundvattenförhållandena baseras på den sammanställning av hyd-
rologiska och meteorologiska förhållanden som utförts i Göta älvutredningen (Bergström et al. 
2011) samt underlag inhämtat för Säveån (SMHI samt tidigare utförda undersökningar). Sam-
manställningen beskriver förhållandena för dagens klimatvariationer, liksom effekterna av ett 
framtida förändrat klimat, baserat på de senaste tillgängliga klimatscenarierna, se vidare Kapi-
tel 3, Klimat. 

 

 

 

 



 
 

SGI Publikation 38–2 

37 (138) 

 

variera mellan 2-80 m3/s (Lerum Fjärrvärme, 2016). Vid höga flöden leds överskottsvattnet förbi 

stationen och kan då leda till översvämning.  
 

Vattennivån mäts vid två mätstationer, den ena vid Aspens utlopp mot Säveån och den andra precis 

nedströms Jonsereds kraftstation. Vattennivån mäts i ett lokalt höjdsystem som ligger 3,07 meter 

över 0-planet i RH70. Pegelnivån nedströms Jonsered översätts till flöde baserat på en äldre korre-

lation mellan nivå och flöde och som, enligt Vattenfall, fortfarande visar relativt god överensstäm-

melse (Larsson, 2015). Relationen nedströmsnivå – flöde är baserade på mätningar i början av 

1900-talet och i slutet av 1980-talet genomförde Vattenfall egna mätningar med flygelmätning i 

tilloppskanalen upp till maximal drivvattenföring cirka 35 m3/s och fann god överensstämmelse 

med den gamla pegeltabellen. Därefter har gångbroar byggts, erosionsskydd lagts ut med mera. 

som kan ha påverkat förhållandet nivå-flöde (Larsson, 2015).  

 

Vid högflödet år 2006 nådde nivågivaren sin maxnivå på 3,33 meter (motsvarar cirka 92 m3/s) och 

kunde inte mäta högre, men vid samma tillfälle hade SMHI mätningar vid Aspens utlopp som vi-

sade på 107 m3/s (Larsson, 2015). Flöden över 92 m3/s finns numera beräknade och inprogramme-

rade i kraftstationens styrsystem. 

 

Enligt uppgift från Vattenfall (Larsson 2015) finns inga historiskt angivna värden på medelvatten-

nivå, medelhögvatten eller medellågvattennivå för Aspen och Jonsered. Dämnings- och sänknings-

gränser finns angivna i domen för Aspen. Enligt Vattenfall (Relfsson 2015) loggas vattennivåer 

kontinuerligt. Data distribueras till Göta älvs vattenvårdsförbund, SMHI och till fiskevårdsförbund. 

Dessa kan ladda ner data via en webbportal. Enligt Vattenfall (Relfsson 2015) går SMHI igenom 

data noggrant och brukar återkomma till Vattenfall i det fall data avviker eller om data saknas. Vat-

tenfall själva går således inte igenom sin egen data utan levererar bara vidare. 

  

Nivåskillnader i vattennivån längs sträckan framgår av Figur 6.2. Karakteristiska flöden för Säveån 

framgår av Tabell 6.1. 

 

 
Tabell 6.1  Karakteristiska flöden för Säveån längs aktuell sträcka. Tabellen är en sammanställning av data från 

SMHI (2011) och framför allt MSB (2015). Årsflödena avser sannolikheten att flödet ska inträffa eller överträffas 
en gång under denna tid. Exempelvis innebär sannolikheten för ett 100-årsflöde att det är 1 på 100 för varje 
enskilt år (SMHI 2011). Flödesdata för återkomsttider bör tolkas med försiktighet då dessa är baserade på 
frekvensanalys, som i sig är beroende av mätseriens längd och påverkan från reglering (SMHI 2011). 

 
Dagens klimat Med hänsyn till klimatscenarier 

 Medel-
flöde 
(m3/s) 

50-års-
flöde 
(m3/s) 

100-års-
flöde 
(m3/s) 

200-års-
flöde 
(m3/s) 

Beräknat 
högsta 
flöde 
(m3/s) 

100-års-
flöde 
högsta* 
(m3/s) 

100-års-
flöde 
(m3/s) 

200-års-
flöde 
högsta* 
(m3/s) 

200-års-
flöde 
(m3/s) 

Utlopp Säve-
lången 

  110 118 222 135    

Utlopp Aspen   125 134 260 154    

Göteborg: upp-
ströms Möln-
dalsåns utlopp i 
Säveån 

 123 135 144 269 170 170 180 180 

Göteborg: Sä-
veåns mynning i 
Göta älv 

25,1 150 165 177 349 193 193 207 207 

*100-årsflöde högsta och 200-årsflöde högsta visar om dessa flöden når ett max-värde innan 2098 (MSB 2015).  



 
 

SGI Publikation 38–2 

38 (138) 

 

Portryck- och grundvattenförhållanden 

I öster, i delområde Lerum, finns en varierande geologi med stora mäktiga lerlager ovan friktionsjord 

där grundvattennivå och portrycksprofil är hydrostatisk från ett par meter under markytan. I delom-

råde Partille, är slänterna högre i de östra delarna än i de västra. Längst i öster finns förutom mäktiga 

lerlager även fastmarkspartier med ytliga isälvsmaterial samt berg i dagen. Grundvattenytan ligger 

på någon till några meters djup enligt äldre utredningar med ett portryck som mot djupet kan vara 

lägre än hydrostatiskt. För de västra delarna är grundvattenytan någon till några meter under marky-

tan och portrycket hydrostatiskt eller något förhöjt mot djupet. Längst i väster, i delområde Göteborg, 

är stränderna flacka med mäktiga lersediment. Grundvattenytan nära Säveån korrelerar med vatten-

ståndet i ån, på längre avstånd ligger grundvattenytan på 1-3 meter djup under markytan. Portrycket 

i leran är hydrostatiskt till cirka 5 meter under markytan och därunder något förhöjd mot djupet vid 

mäktiga lerlager. Vid lägre marknivåer närmare Säveån motsvarar det ofta artesiska trycknivåer mot 

djupet vid stora lermäktigheter.  

6.2.2 Framtagande av karakteristiska och dimensionerande ytvattenstånd 

För att kunna beräkna stabiliteten för dagens förhållanden och för förhållandena 2100 har karakter-

istiska vattennivåer tagits fram av SMHI på uppdrag av SGI. Resultatet finns redovisat i PM Karak-

täristiska vattennivåer i Säveån på sträckan Floda – mynningen Göta älv (SMHI 2015). Nedan föl-

jer sammanfattande utdrag ur denna PM. I denna PM refereras det till karakteristiska nivåer med 

olika återkomsttider där LW50 (återkomsttid 50 år) har använts som dimensionerande i stabilitets-

beräkningarna (med vissa undantag, se vidare Tabell 6.5). 

 

Beräkning av karaktäristiska vattennivåer har gjorts för 13 platser mellan Floda och utloppet i Göta 

älv, vilka redovisas i Tabell 6.2 (nedan). Vattennivåerna för de aktuella platserna har tagits fram på 

olika sätt, beroende på de lokala förutsättningarna. Vid fem av platserna (nr. 1, 3, 5, 8 och 9) finns 

dammar som helt styr vattennivåerna, varför dessa nivåer bestämts genom inventering av vattendo-

mar, reglerstrategier, dammprotokoll och nivåobservationer. För sju av platserna (nr. 2, 4, 6, 7, 10, 

11 och 12) styrs vattennivåerna av flöden i kombination med förhållandena längre nedströms, och 

hydrauliska modeller har satts upp för att beräkna dessa. För utloppet i Göta älv (punkt 13) har ana-

lys av observerade havsvattenstånd, tillsammans med resultat från tidigare strömningsberäkningar i 

Göta älv, legat till grund för bedömning av vattennivåerna.  

 

 
Tabell 6.2  De platser för vilka karaktäristiska vattennivåer har tagits fram (SMHI 2015) kompletterat med kilo-

meterangivelse i framtagen längdmätning 

Plats nr. 
N;E 
(SWEREF99TM) 

Motsvarar km enligt  
framtagen längdmätning 

Platsbeskrivning 

1 6410541; 343305 -00123 Uppströms Floda kraftverk (Sävelångens utlopp) 

2 6410521; 343252 06525 Nedströms Floda kraftverk 

3 6409015; 340752 11526 Uppströms Hillefors kraftverk 

4 6407601; 339971 12973 
Ca. 700 m uppströms Hedefors kraftverk (vid Stenkullens 
industriområde) 

5 6407561; 339410 14123 Uppströms Hedefors kraftverk 

6 6407208; 338827 18479 Ca. 300 m uppströms Dageborgsleden (NO om Lerum) 

7 6406539; 338191 20620 Ca. 150 m uppströms Västra Stambanan i Lerum 

8 6405914; 336626 21801 Säveåns utlopp i Aspen 

9 6404454; 332537 22704 Uppströms Jonsereds kraftverk (Aspens utlopp) 

10 6404300; 331836 23371 Nedströms Jonsereds kraftverk 

11 6403974; 330918 25295 Uppströms Byvägsbron (vid Jonsered strömmar) 

12 6403027; 326760 29007 Vid Sävedalens östra del i Partille 

13 6401684; 320637 29060 Säveåns utlopp i Göta Älv 
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Hydrauliska beräkningsmodeller beskriver fyra delsträckor (Figur 6.1) av Säveån: 

• Sträcka A: Från Floda kraftverk, i utloppet av Sävelången, till Floda reningsverk (längd: 0,7 

km, 3 broar) 

• Sträcka B: Från industriområdet i Stenkullen till Hedefors kraftverk (längd: 0,7 km, 1 bro) 

• Sträcka C: Från uppströms Dageborgsleden, NO om Lerum, till Säveåns utlopp i Aspen (längd: 

3,5 km, 9 broar) 

• Sträcka D: Från Jonsereds kraftverk, i utloppet av Aspen, till Säveåns mynning i Göta älv (längd: 

13 km, 16 broar) 
 

 

 

Figur 6.1  Översikt över SMHI:s delsträckor. 

 

 

Beräkningarna har gjorts med det endimensionella modellverktyget HEC-RAS (USACE 2014). 

Modellsektionerna bygger huvudsakligen på batymetrisk inmätning av Säveåns bottennivå, utförd 

av Clinton Mätkonsult AB under december 2013 – januari 2014 (Clinton Mätkonsult AB 2015a), 

samt på Lantmäteriets nationella höjdmodell, GSD-Höjddata, grid 2+ (Lantmäteriet 2015). För be-

räkningarna genom Lerum har dock i första hand batymetriska mätningar utförda av Marin Miljöa-

nalys AB under april 2013 (MMA 2013) använts, då dessa bedöms hålla högre noggrannhet än 

Clintons mätningar i samma område.  

 

De karaktäristiska vattennivåer som har beräknats (SMHI 2015) är: 

- HW100 (i dagens klimat och enligt klimatscenariot RCP8.5 för slutet av seklet) 

- MHW (i dagens klimat och enligt klimatscenariot RCP8.5 för slutet av seklet) 

- MW (i dagens klimat och enligt klimatscenariot RCP8.5 för slutet av seklet) 

- MLW (i dagens klimat) 

- LW50 (i dagens klimat) 
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Resultaten framgår av Tabell 6.3 (nedan). 

 
Tabell 6.3  Karaktäristiska vattennivåer vid de 13 platserna längs Säveån (SMHI 2015).  

Plats nr. HW100 MHW MW MLW LW50 
HW100, år 
2098 

MHWår 
2098 

MWår 2098 

1* 53,5 53,3 53,2 52,1 53 51,4 53,3 53,2 

2 52,3 51,6 51 50,6 50,3 52,7 51,9 51,1 

3 39,3 39,2 39,2 39,2 39,1 39,3 39, 39,2 

4 26 25,7 25,6 25,6 25,5 26,4 25,8 25,6 

5 25,7 25,6 25,6 25,6 25,5 25,7 25,6 25,6 

6 17,7 16,4 15,3 14,6 14,1 28,6 16,8 15,5 

7 16,8 15,7 14,9 14,4 14 17,6 16 15 

8* 14,3 14,2 13,6 13,4 13,2 14,8 14,2 13,6 

9* 14,3 14,2 13,69 13,4 13,2 14,8 14,2 13,6 

10** 7,4 6,1 5,0 4,2 3,8 8,5 6,6 5,2 

11** 6,0 4,4 29, 25 22 7 5 31, 

12** 4,4 3,0 1,2 0,1 -0,2 5,3 3,6 1,7 

13*** 4,9 1,3 0,1 -0,2 -0,8 2,6 1,9 0,8 

* Hänsyn har inte tagits till vinduppstuvning, vilket skulle kunna ge något högre nivåer. 

** Den kombination som gav lägst nivå var: LQ50 och MLWplats 13. Den kombination som gav högst nivå var: HQ100 och 

MHWplats 13, både i dagens och i ett framtida klimat. 

*** Avrundat från Bilaga 2 i SMHI 2015. 

6.2.3 Framtida klimat 

Ur SMHI:s klimatanalys har hämtats underlag som gäller framtida vattenflöden, däremot har inte 

hänsyn kunnat tas till eventuella förändringar av aktuella regleringar av ytvattnet. 

 

En utredning har utförts för att kunna bedöma grundvattennivåer med hänsyn till ett förändrat kli-

mat år 2100, (SGI 2017d). Utgångspunkt har varit tillvägagångssättet i Göta älvutredningen och en 

utvärdering av denna för att se om den även är tillämplig för Säveån. SGU gav 2009 ut en rapport 

med namnet ”Grundvattennivåer i ett förändrat klimat” (Rodhe et al. 2009) och den efterföljdes 

året därpå av rapporten ”Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat” (Sundén 

et al., 2010). Båda rapporterna låg till grund för rapporten ”GÄU – Delrapport 9: Bedömd föränd-

ring a maximala grundvattennivåer i Göta älvdalen till följd av ett förändrat klimat”. Den är till 

stora delar också tillämplig för Säveån då de båda älvarna ligger geografiskt nära varandra och re-

sultaten är relativt översiktliga.  
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6.3 Undersökningar 

6.3.1 Utförda undersökningar av ytvatten 

I samband med inmätning av markytan i de utvalda beräkningssektionerna har även Säveåns vat-

tenyta mätts in.  

6.3.2 Utförda undersökningar av portryck- och grundvattenförhållanden  

Instruktioner för hur grundvatten- och portrycksmätningar skall utföras har konsulten fått dels i ett 

styrdokument anpassat för Säveån (SGI 2014) och dels i samråd om lämpligaste tillvägagångssätt 

för olika geologiska förutsättningar. 

 

I tre representativa sektioner av 35, har portrycksmätare och/eller grundvattenrör installerats. För 

övriga sektioner har det funnits underlag sedan tidigare och inte ansetts nödvändigt att mäta grund-

vattennivåer eller portryck. De tre sektionerna fördelar sig så att en sektion ligger i Partille kom-

mun/Jonsered på den norra sidan Säveån och 2 sektioner ligger i Lerums kommun/Floda varav en 

på den södra sidan och en på den norra sidan om Säveån. För Säveån har Geotechs portrycksmätare 

installerats som har loggat portrycken 1 gång per dag och grundvattenrören har loggat 4 gånger per 

dag. 

 

 
Tabell 6.4  Sammanställning av antalet utförda undersökningar. 

Typ av undersökning Totalt antal 

Portrycksmätare (automatiska, pvt-mätare) 5 (fördelat på 2 stationer) 

Grundvattenrör 4 (fördelat på 3 stationer) 

6.4 Beräkningsförutsättningar och analys 

6.4.1 Dagens klimat 

Vattennivåerna för den del av Säveån som denna utredning avser, regleras som tidigare nämnts ge-

nom kraftstationerna samt nivån i Göta älv/havet för den västra delen av Säveån. Nivåer för ett 50 

årsvärde på lägsta LW50, enligt Tabell 6.3 har tillämpats vid stabilitetsberäkningarna där så har va-

rit möjligt. För övriga delar har antingen inmätt värde på vattenståndet alternativt nivå på vatteny-

tan från NH-data använts som gäller beräkningar för befintliga förhållanden. Viss svårighet har det 

varit att få fram LW50 för alla delar eftersom de batymetriska mätningarna inte kunde utföras för 

hela sträckan på grund av små vattenfall och forsar i ån genom Lerums kommun, se Figur 6.2 för 

schematisk bild över Säveån. Ingångsdata som avser vattenstånd i stabilitetsberäkning för respek-

tive sektion redovisas i Tabell 6.5. 
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Tabell 6.5  Vattenstånd för respektive sektion med utförda stabilitetsberäkningar. Vattenstånden är dels be-

räknade genom interpolering av SMHI:s beräkningspunkter, dels inmätta vid fältundersökningstillfället. Jämfö-
relse har utförts mellan dessa två alternativ och valda värden för stabilitetsberäkningarna är markerade med 
fet stil. Angivna nivåer i RH2000. 

Km MW LW50 
Inmätt 
nivå 

Vald nivå vid 
avvikelse 

Ev plats samt kommentar hur värdet är framtaget 

-00123 0,05 -0,85   Punkt 13: Säveåns utlopp i Göta älv 

01820 0,40 -0,69 - -  

02495 0,52 -0,63    

03065 0,63 -0,59    

03665 0,73 -0,54    

03955 0,79 -0,51 0,34   

04945 0,96 -0,43    

06220 1,20 -0,33    

06525 1,25 -0,30   Punkt 12: Vid Sävedalens östra del i Partille 

06955 1,39 -0,08 0,54   

08125 1,78 0,52  0,7 Interpolerat mellan sekt 06955 och 09830 

08675 1,96 0,80    

09830 2,34 1,39 1,01   

10240 2,48 1,59  2,0 Interpolerat mellan sekt 09830 och 10535 

10535 2,57 1,74 2,90   

11526 2,90 2,25   Punkt 11: Uppströms Byvägsbron (Jonsereds strömmar) 

11600 3,00 2,33 - 3,3 Interpolerat mellan sekt 10535 och 12335 

12335 4,05 3,12 3,78   

12920 4,88 3,74 4,43   

12973 4,95 3,8 - - Punkt 10: Nedströms Jonsereds kraftverk 

13855 13,60 13,20   Obs! Antagen nivå = nivå i Aspen 

14123 13,60 13,20    

15840 13,60 13,20    

17695 13,6 13,20    

17815 13,60 13,20 13,71   

18575 13,60 13,20 13,68   

18479 13,60 13,20   Punkt 8: Säveåns utlopp i Aspen 

19140 14,00 13,45    

19685 14,33 13,65    

19925 14,48 13,74    

20620 14,90 14,00   Punkt 7: Ca 150 m uppströms Västra stambanan i Lerum 

21120 15,07 14,04 13,92   

21801 15,30 14,10   Punkt 6: Ca 300 m uppströms Dageborgsleden 

22150 19,28 18,51  17 Nivå hämtad från NH-data 

22704 25,60 25,50   Punkt 5: Uppströms Hedefors Kraftverk 

23210 25,60 25,50 25,63   

23371 25,60 25,50   Punkt 4: Ca 700 m uppströms Hedefors kraftverk 

23895 29,30 29,20  27,4 Interpolerat mellan sekt 23210 och 24340 

24340 32,45 32,35 28,5   

24965 36,87 36,77  35,3 Nivå hämtad från NH-data 

25295 39,20 39,10   Punkt 3: Uppströms Hillefors kraftverk 

26785 43,94 43,60 42,4   

27150 45,10 44,70 42,4   

28775 50,26 49,60  50,0 Nivå hämtad från NH-data 

29007 51,00 50,30   Punkt 2: Nedströms floda kraftverk 

29060 53,20 53,00   Punkt 1: Uppströms Floda kraftverk (Sävelångens utlopp) 

29920 - - 53,17 -  
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Figur 6.2  En schematisk bild av Säveån utifrån framtagen längdmätning med höjdangivelser från batymetri 

(bottenmätningar) – röd kurva, NH-data (vattenyta) – blå kurva, röda siffror visar läge för respektive beräk-
ningssektion, gröna siffror visar läge för SMHI:s beräkningspunkter som gäller vattenstånd (inte själva nivån) 
(Tabell 6.2), blå streck avser delsträcka för SMHI:s beräkningsmodeller som avser vattenstånd. 

 

 

Grundvatten- och portryckssituation enligt utvärdering av tidigare och nu utförda  
undersökningar 

Grundvattensituationen varierar något utmed Säveån, men till stora delar har tidigare och nuva-

rande mätningar visat en hydrostatisk portrycksprofil mot djupet från en grundvattenyta mellan 1-3 

meter under markytan. För området i Jonsered kan man se två grundvattenzoner – en övre hyd-

rostatiskt profil till några meters djup och en nedre hydrostatisk profil från cirka 10 meter djup och 

däremellan en portrycksprofil i leran som är markant lägre än hydrostatiskt.  

6.4.2 Framtida klimat 

I framtaget styrdokument, SGI 2017d, som gäller utförande av klimatanalyser, har nedanstående 

underlag hämtats som avser vattenstånd, grundvatten- och portrycksnivåer. 

Vattennivå i Säveån 

Vid stabilitetsberäkningar för ett framtida klimat har samma värden avseende vattenstånd använts i 

beräkningar som för dagens klimat, se Tabell 6.5. Gällande vattendomar styr delvis vattennivåerna 

i Säveån och dessa antas gälla även för år 2100 i denna utredning. 

Övre grundvattenmagasin  

För slänter ned mot ån ansluter grundvattennivån i det övre grundvattenmagasinet (nolltrycksnivån) 

alltid till aktuell nivå i ån. Mellan ån och avlästa rör ges grundvattenytan en interpolerad nivå som 

följer markytans lutning. 
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• Svagt sluttande områden (lutning <10 grader) 

Grundvattennivån ska höjas 0,5 meter (jämfört med uppmätt maxnivå) förutsatt att nivån inte 

överskrider markytans nivå. Om det övre grundvattenmagasinets nivå ursprungligen var mindre 

än 0,5 meter under markytan ska den nya grundvattennivån sättas lika med markytan. 

 

• Brant sluttande områden (lutning >10 grader) 

Grundvattennivån ska höjas 0,25 meter (jämfört med uppmätt maxnivå) förutsatt att nivån inte 

överskrider markytans nivå. Om det övre grundvattenmagasinets nivå ursprungligen var mindre 

än 0,25 meter under markytan ska den nya grundvattennivån sättas lika med markytan. 

Undre grundvattenmagasin i kontakt med infiltrationsområden, men inte i kontakt med ån 

 

• Undre grundvattenmagasinet står i förbindelse med stora infiltrationsområden 

Grundvattennivån ska höjas 1,5 meter (jämfört med uppmätt maxnivå) invid infiltrationsområ-

den samt 1 meter närmast ån. Däremellan interpoleras grundvattenytans nivå. 

 

• Undre grundvattenmagasinet står i förbindelse med små/avlägsna infiltrationsområden 

Grundvattennivån ska höjas 1 meter (jämfört med uppmätt maxnivå) invid infiltrationsområden 

samt 1 meter invid ån. Däremellan interpoleras grundvattenytans nivå. 

Undre grundvattenmagasin i kontakt med infiltrationsområden, och i kontakt med ån  

 

• Undre grundvattenmagasinet står i förbindelse med stora infiltrationsområden 

Grundvattennivån ska höjas 1,5 meter (jämfört med uppmätt maxnivå) invid infiltrationsområ-

den samt invid ån ändras enligt förväntad ändring av åns nivå. Däremellan interpoleras grund-

vattenytans nivå. 

 

• Undre grundvattenmagasinet står i förbindelse med små/avlägsna infiltrationsområden 

Grundvattennivån ska höjas 1 meter (jämfört med uppmätt maxnivå) invid infiltrationsområden 

samt invid ån ändras enligt förväntad ändring av åns nivå. Däremellan interpoleras grundvat-

tenytans nivå. 

Portrycksprofil i leran 

Portrycksprofilen i leran har anpassats till trycknivåerna i de genomsläppliga jordlagren. 
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7. Erosion 

 

7.1 Inledning 

7.1.1 Sedimenttransport 

Sedimenttransport omfattar både fina material och grövre material (det vill säga lera, silt, sand, 

grus och sten). Ett förenklat antagande är att sedimenttransporten till övervägande del påverkas av 

älvens bottenlutning, flödesdjupet (vattendjup) och flödeshastigheten, samt sedimentpartiklarnas 

storlek och sedimentens fallhastighet (Chanson 2007). De krafter som verkar på en sedimentparti-

kel är framför allt lyftkraft, gravitation och dragkraft. Medan gravitation (inklusive kohesion, bio-

filmsbildning och konsolidering) är den stabiliserande kraften är övriga krafter (drag-, lyft- och 

flytkraft) destabiliserande och när inverkan av de destabiliserande överstiger de stabiliserande bör-

jar partiklar att mobiliseras. Tröskeln för mobilisering kan inte beräknas exakt men många experi-

mentella observationer har visat på någorlunda korrekta och konsekventa resultat mellan beräknade 

och observerade värden (Chanson 2007). 

 

Erosion uppstår när det försvinner mer partiklar än det tillförs. När det strömmande vattnets kraft är 

tillräckligt stark kommer partiklar att lossgöras och föras med det strömmande vattnet i suspension 

eller längs med botten. Längs med det strömmande vattnet kommer det att ske en utväxling av par-

tiklar på botten där några sedimenterar medan andra dras loss. När det tillkommer lika mycket par-

tiklar som det försvinner kallar man det för en transport, men om det försvinner mer partiklar än 

vad som avsätts uppstår erosion. Avsätts det mer partiklar än vad som försvinner uppstår istället en 

ackumulation. 

7.1.2 Omfattning 

Syftet har varit att bedöma bottennära och strandnära erosion fram till år 2100 med hänsyn till 

ökade flöden som en effekt av klimatförändring. Bedömningen görs genom en sammanvägning av 

beräkningsresultat och geologiska förutsättningar. 

 

I uppdraget ingår i princip fyra huvuddelar: (i) erosionsindex för strandlinjen, (ii) simulering av 

bottenerosion, (iii) simulering av släntfotserosion i valda beräkningssektioner, och (iv) sammanväg-

ning av botten- och släntfotserosion i sektioner. 

 

Erosionsindex för själva strandlinjen bygger på att strandlinjen indexeras utifrån dess förutsätt-

ningar för stranderosion. Syftet är att med en ganska snabb och enkel metod kunna identifiera vilka 

delar längs åns stränder som är mer känsliga för erosion än andra. Indexeringen bygger därför i så 

hög grad som möjligt på befintliga data i form av plangeometri, jordart, terränglutning, vegetation 

och om det finns synliga tecken på erosion eller andra jordrörelser etcetera. 

Erosion i ett vattendrag påverkar slänternas geometri och därmed också förutsättningen för 
skred. Detta kapitel beskriver den metod som har använts för att bedöma hur erosionen längs 
Säveån kan komma att bli fram till år 2100 med hänsyn till effekter av klimatförändring. Meto-
den omfattar i princip fyra huvuddelar: (i) erosionsindex för strandlinjen, (ii) simulering av bot-
tenerosion, (iii) simulering av släntfotserosion i valda beräkningssektioner, och (iv) samman-
vägning av botten- och släntfotserosion i sektioner. 
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Bottenerosion beräknas heltäckande för den del av botten där bottendata finns tillgänglig. Beräk-

ningen bygger på information om batymetri, bottengeologi och hydrodynamik vid olika flöden som 

kan vara kritiska för erosion. 

 

Beräkning av släntfotserosion under vatten (bankerosion) görs för ett antal valda tvärsektioner som 

valts ut baserat på resultaten av geotekniska utredningar längs karterad sträcka. Beräkningarna byg-

ger på data från dessa geotekniska utredningar (geometri och jordparametrar) och hydrodynamiska 

data. 

 

Sammanvägning av botten- och släntfotserosion i utvalda tvärsektioner bygger på att resultaten från 

beräknad bottenerosion och släntfotserosion vägs samman. Den förändring i geometri som uppstår 

till följd av erosion förs sedan över till de geotekniska beräkningssektionerna för vidare analys av 

sannolikhet för skred.  

7.2 Inventering av befintligt underlag 

I Göta älvutredningen (SGI 2012) fanns det underlag tillgängligt som gäller bland annat sediment-

transport, sedimentbudget, information om vilka flöden som orsakar den största erosionen, liksom 

batymetrisk data för en längre sträcka från två eller fler olika tidsperioder, vilket användes vid be-

räkningarna för botten- och slänterosion. För Norsälven, Säveån och, högst sannolikt, även för 

samtliga andra älvar som ska analyseras, finns inte samma mängd underlag att tillgå och ett annat 

angreppssätt är därför nödvändigt.  

 

Följande befintliga underlag samlades in och har använts: 

• Topografisk karta och höjdmodell från Lantmäteriet via Geodatasamverkan. 

• Jordartskarta från SGU via Geodatasamverkan. 

• Diverse äldre geotekniska utredningar, framför allt där djuplodning i ån har ingått. De geotek-

niska utredningarna samlades in i ett inledande skede av uppdraget med skredriskkarteringen i 

stort. 

• Batymetri för en sträcka genom Lerum utförd av Marin Miljöanalys AB (MMA 2013) på upp-

drag av Lerums kommun. 

• Flödesdata (nivådata) från Vattenfall. 

7.3 Framtaget underlag 

Ett antal mindre och större utredningar har genomförts för att ta fram delunderlag som behövs för 

att kunna göra en analys av erosionsförhållandena längs Säveån. En del underlag har SGI själva ta-

git fram, andra utredningar har handlats upp och tagits fram av extern konsult. 

 

Nedan redovisas de utredningar som har genomförts. Utredningarna utförda av konsult finns be-

skrivna i sin helhet i respektive konsultrapport/-PM, vilka framgår under respektive avsnitt. 

7.3.1 Analys av strandlinjeförskjutning 

SGI analyserade strandlinjeförskjutning i ett inledande skede för att få en uppfattning om hur 

mycket ån förändras över tid. Detta gjordes genom att jämföra strandlinjen på ortofoto från 1960 
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med strandlinje flygfoton från 2012. Vi har inte kunnat få fram data på gällande vattennivåer vid de 

olika tillfällena för flygning och olikheter i vattennivå kan därmed påverka tolkningen. Överhäng-

ande träd och framför allt trädkronor bidrog till svårighet att tolka strandlinjen på ett par ställen. 

Jämförelsen mellan 1960 och 2012 ger emellertid en indikation på att åns flödeslopp förändras 

mycket långsamt.  

7.3.2 Bottenmätning 

Bottenmätningar utfördes av Clinton Mätkonsult AB och finns redovisade i Undersökningsrapport 

Batymetri Säveån (Clinton Mätkonsult AB 2015a). Bottenmätningarna kompletterades efteråt med 

bottengeologisk tolkning av ytsedimenten och finns redovisade som PM (Clinton Mätkonsult AB 

2015b). Nedan följer sammanfattade utdrag ur dessa utredningar. 

 

Bottenmätningarna genomfördes med start i december 2013 och avslutades i mitten av mars 2014. 

Inmätning gjordes med multibeam (batymetri), side scan sonar (identifiera bottentyper och detek-

tera objekt) och bottenpenetrerande ekolod (detektera sedimentlager). Nätverks-RTK användes för 

positionering i X,Y och Z-led. Data efterprocesserades innan analys. Koordinatsystem: 

SWEREF99_TM. Geoidmodell: SWEN08_RH2000. 

 

Provpunkter för kornstorleksanalys och analys av suspensionshalt i vattnet valdes ut efter resultat 

från side scan sonar och det bottenpenetrerande ekolodet. I de smalare partierna längs sträckan har 

prover tagits i sektioner. I de två sjöar som ingick i mätningsuppdraget har provtagningen skett 

endast som enstaka punkter.  

 

På ett flertal ställen var bottenmätning inte möjlig på grund av att vattendjupet inte har varit till-

räckligt. Inför genomförandet delades ån i 7 delsträckor (Figur 7.1), från utloppet i Göta älv till Sä-

velången: 

 

• Sträcka 1: Säveåns utlopp – Kåhögsbron. Flodplanet är brett och flackt. Ån kantas framför allt 

av bebyggelse och vegetation med träd. På flera platser ligger fallna träd i vattnet och andra 

hinder består av förfallna konstruktioner såsom gamla bryggor och avledare. Seismisk profil in-

dikerar lager med dominans av lera. Stenar förekommer på delar längs släntfot. 

• Sträcka 2: Kåhögsbron – Jonsereds kraftstation. Likaså här är flodplanet brett och flackt. Ån 

kantas av överhängande träd och branta och höga slänter längs den södra sidan. Området är nor-

malt sett svårt att färdas över med båt på grund av grunda steniga områden. Seismisk profil sak-

nas för sträckan på grund av för lågt vattenstånd men sedimentprovtagning indikerar inslag till 

stor del av lera. På vissa ställen med hög strömhastighet förekommer sten (till exempel vid 

Kåhögsbron). 

• Sträcka 3: Sjön Aspens stränder. En del av sjön i västlig riktning ingick inte eftersom den ut-

görs av berg. En hel del vass förekommer längs strandlinjen. Seismisk profil indikerar lager av 

sand, silt och lera. 

• Sträcka 4: Säveåns utlopp i Aspen – Dageborgsleden. Området domineras av berg i de nordvästra 

delarna, lera och sand i de östra och morän och sand i de södra delarna. Seismisk profil indikerar 

lager med sand. 

• Sträcka 5: Kraftverket i Hedefors och vidare uppströms cirka 600 meter nordöst om detta. Om-

rådet domineras av lera och är ett område med lugnt flöde till följd av kraftverksdammen ned-

ströms. Seismisk profil indikerar lager med varierande innehåll av siltig sand.  



 
 

SGI Publikation 38–2 

48 (138) 

 

• Sträcka 6: Börjar vid Flodas reningsverk med Brovägen i mitten och slutar strax innanför Säve-

lången. Omgivningen domineras av berg, lera, sand och grus. De seismiska profilerna indikerar 

ett lager med grövre material med varierande innehåll av grus och sand i åns botten. 

• Sträcka 7: Sträckan avser en del av Sävelången. Omgivningen består till största delen av lera 

och de seismiska profilerna indikerar ett lager av lerig sand med ett undre lager dominerat av 

lera. 

 

 

Figur 7.1  Översikt över delsträckor (© Lantmäteriet, SGI, Geodatasamverkan). 

 

Kornstorleksanalys och sedimentationsanalys utfördes på SGI:s jordlabb på totalt 27 sedimentprov. 

Sedimentproverna domineras av sandigt material (19 prov) med varierande innehåll av lera, silt och 

grus. Växtdelar förekommer i flera av proverna. Övriga prover är klassade som lerigt (5 stycken), 

siltigt (1 styck) och grusigt (2 stycken). Finjordshalten (andel lera och silt) varierar mellan 2-36 % 

för sandigt sediment, 46-92 % för lerigt sediment, 44 % för det siltiga provet, och 1-3 % för grusigt 

sediment. 

 

En ytgeologisk tolkning (översiktlig kartering) gjordes av Clinton Mätkonsult AB hösten 2015 och 

är baserad på data från side scan sonar, multibeam, backscatter och sedimentprover. Som huvudin-

strument har georefererad mosaik från side scan sonar använts då den har varit mest högupplöst i 

området och gett mest detaljerad information. Ytgeologin delades därefter in i sju mycket översikt-

liga klasser (Tabell 7.1). 
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Tabell 7.1  Översiktlig indelning av bottengeologi i klasser. 

Klassindelning Dominerande jordarter Andel av karterad yta (%) 

1 Lera Silt 2,2 

2 Lera Silt Sand Grus 39,2 

3 Sand 4,2 

4 Sand Grus 13,5 

5 Grus 22,7 

6 Sand Grus Sten 1,2 

7 Sten Block Berg 17 

 

 

Klass 2 är att beteckna som ett mixat sediment där de dominerande fraktionerna i huvudsak är fin-

korniga, oftast lera och silt, med ett naturligt inslag av grövre fraktioner såsom sand och grus. 

 

Generellt kan man se en trend i att grövre sediment finns utefter Säveåns stränder för att bli finare 

mot de mer centrala delarna. I vissa områden är det dock tvärtom och man kan istället se en grövre 

sedimentation i de centrala delarna och mer leraktiga sediment ut mot strandkanterna. 

 

Tolkningen av bottenmätningarna är gjorda utifrån ett geofysiskt dataset, korrelerat mot befintlig 

provtagning. Det finns en naturlig begränsning i exakthet och precision vad gäller både tolkning 

och instrumentens upplösning. Under mätningarna uppstod en del svårigheter. Förekomsten av stor 

mängd nederbörd under mätningens första tre veckor resulterade i strömmande vatten med turbu-

lens, vilket gav navigationssvårigheter och störningar i data som följd. Alla områden kantades av 

träd, högre slänter och bebyggelse, vilket skymde GPS-antennens sikt till satelliterna. Detta påver-

kar därmed noggrannheten i XYZ. I vissa områden finns det sidoekon som påverkar upplösning 

och därmed försvårar tolkningen. Organiskt material, såsom alger och vass eller annan typ av sjö-

gräs försvårar tolkningen av ytgeologi då detta förändrar ljudsignalens reflektion när den träffar 

bottenytan. 

7.3.3 Hydrodynamisk modellering 

Hydrodynamisk modellering utfördes av Sweco Environment AB, Kust och Hav, och finns redovi-

sad i rapport Hydrodynamisk modellering av Säveån – för sträckan Sävelången till mynningen i 

Göta älv (Sweco 2016). Nedan följer sammanfattande utdrag. 

 

En hydrodynamisk modell togs fram för att vid olika flöden i Säveån simulera strömningshastig-

heter, vattennivåer samt bottenskjuvspänningar. Dessa resultat ligger sedan till grund för analys av 

vilka områden som kan vara utsatta för erosion i dag, men även i ett framtida klimat vad gäller 

ökade flöde. 

 

För den hydrodynamiska modelleringen av Säveån har programvaran TELEMAC använts. TELE-

MAC är en så kallad open-source mjukvara för att modellera ytvatten i två och tre dimensioner. 

TELEMAC 2D beräknar strömmar utifrån Navier-Stokes ekvationer, som beskriver vattenrörelser i 

två dimensioner. En beräkningsalgoritm (”Secondary currents”) som justerar det tvådimensionella 

strömningsfältet för att ta hänsyn till de tredimensionella vattenströmmarna i kurvor har tillämpats. 

TELEMAC använder ett triangulärt beräkningsnät där trianglarna kan variera i storlek. I den aktu-

ella modellen har ytan av Säveån ett beräkningsnät med upplösningen 2 meter och för omkringlig-

gande mark har trianglar med sidor 10 meter använts. 

 

Clinton Mätkonsult AB:s inmätning av batymetri har använts som indata i modellen, men med 

kompletterande data för Lerum som hade utförts av Marin Miljöanalys AB på uppdrag av Lerums 

kommun. Mätdata för i huvudsak strömmande partier saknades på en del sträckor och på dessa har 
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bottennivån i modellen utgjorts av interpolerade höjddata från Lantmäteriets höjdmodell tillsam-

mans med en bedömning av vattendjupet utifrån ortofoton, vilket medför en osäkerhet för resulta-

ten längs med sträckan, men bedöms ändå vara tillräckligt tillförlitliga för syftet med karteringen. 

 

För kalibreringen har flödesuppgifter inhämtats från Vattenfall och deras kraftverk i Jonsered. Vid 

övriga kraftverksstationer (Hillefors, Hedefors och Floda) fanns det endast nivåmätningar tillgäng-

liga. Enligt uppgift från Lerums Fjärrvärme finns inga avbördningskurvor för dammarna. Hela den 

aktuella sträckan delades upp i fem etapper vars indelning gjordes utifrån de kraftverk som finns 

längs med sträckan. Etapp 1 sträcker sig från Göta älv till Jonsereds kraftverk, etapp 2 startar upp-

ströms Jonsereds kraftverk och upp till Hedefors kraftverk, etapp 3 från Hedefors kraftverk till 

Hillefors kraftverk, etapp 4 sträcker sig från Hillefors kraftverk till Floda kraftverk och etapp 5 in-

nefattar Sävelången från Floda kraftverk till i höjd med Björkenäs, se Figur 7.2. Delmodellerna för 

de olika etapperna har haft ett uppströms randvillkor som definierats av ett konstant inflöde. Ned-

ströms randvillkor har utgjorts av en definierad vattennivå.  

 

För etapp 1 utgjordes vattennivån av Göta älvs medelvattenyta i centrala Göteborg, +15 cm relativt 

RH2000 (SMHI 2011). 
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Figur 7.2  Vattenkraftsdammar längs den modellerade sträckan (översta bilden) och etappindelning av den 

hydrodynamiska modellen (Källa: Sweco 2016). 

 

 

Ett begränsat antal flöden valdes ut för att representera både medelflöden och extremflöden. Dessa 

flöden är 20 m3/s, 25 m3/s, 30 m3/s, 40 m3/s, 50 m3/s, 70 m3/s, 90 m3/s, 110 m3/s, 130 m3/s, 150 

m3/s, 170 m3/s och 190 m3/s. Ett annat möjligt alternativ hade varit att välja medelflöde och flöden 

med data för återkomsttider (till exempel 50-årsflöden, 100-årsflöden), samt att försöka skatta det 

som kallas det bankfulla flödet. Eftersom bankfullt flöde, 50-årsflöde och så vidare. varierar längs 

sträckan så kommer detta inte att återges på ett korrekt sätt i modellen eftersom modellen simulerar 

alla delsträckor med samma flöden (och konstanta flöden längs delsträckan). Modellen är därför 

inte helt dynamisk eftersom det är fasta flöden som simuleras längs hela sträckan. I verkliga fallet 

ökar flödet vanligen nedströms eftersom bidraget från avrinningsområdet ökar. 

 

En känslighetsanalys gjordes vad gällde beräkning i 2D- jämfört med 3D samt för olika turbulens-

formuleringar. Kalibrering av modellen gjordes genom att anpassa Mannings tal så att en god över-

ensstämmelse med uppmätta nivåer längs vattendraget erhölls. 
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Kornstorleksanalyserna på sediment från bottenytan visar variationer i materialtyp samt kornstorlek 

från lerigt till sandigt material. Ofta finns spår av grövre material (sand, stenar). En mediandiame-

ter av D50 = 0,2 mm har använts vid den översiktliga analysen av bottenskjuvspänning. Figur 7.3 

visar exempel på resultat. De bottenskjuvspänningar som blev resultatet av simuleringarna som ba-

seras på Mannings tal gav väldigt höga värden, medan de bottenskjuvspänningar som blev resultat 

på simulering som baseras på D50 gav, för ändamålet, mer rimliga värden och det var dessa som se-

nare användes. 

 

 

 

 

Figur 7.3  Figuren illustrerar fördelning av total bottenskjuvspänningen för D50 = 0,2 mm för en mindre del av 

ån och vid ett flöde på 30 m3/s (övre) respektive 70 m3/s (nedre). Ju mörkare blå, desto högre bottenskjuvspän-
ning. Den omkringliggande marken har avgränsats utifrån översvämningsutbredningen vid ett 100-årshögvatten 
enligt den översiktliga översvämningskartering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap låtit göra av 
Säveån (MSB 2015). Anledningen till att översvämningsytan är inkluderad i modellen är huvudsakligen för att 
hastigheterna i huvudfåran annars blir felaktiga vid tillfällen då omkringliggande områden översvämmas. Om 
inte översvämningsytan tagits med hade hela flödet hamnat i huvudfåran och då hade vattennivån i ån där blivit 
högre än om vattnet tillåts flöda utanför huvudfåran såsom sker i verkligheten. Vid högre vattennivåer un-
derskattas hastigheten vid botten. 
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7.3.4 Varaktighet för karaktäristiska flöden 

Fyra olika flöden valdes ut för frekvensanalys av framtida varaktigheter med hänsyn till klimatför-

ändring. Se Avsnitt 7.5.1 för val av flöden och Avsnitt 3.2.3 och Tabell 3.1 för resultat. 

 

Varaktigheten definieras här som antal dagar med flöden minst 30 m3/s, 50 m3/s, 70 m3/s respektive 

90 m3/s för ett medelår fram till år 2100 inklusive klimatförändring. Varaktigheten för respektive 

av dess flöden valdes som en kompromiss mellan beräknade varaktigheter för klimatscenarierna 

RCP4.5 och 8.5 och förändringen mellan perioderna 2040-2070 och 2071-2100. Det innebär: För 

flöden minst 30 m3/s så valdes en varaktighet av 83 dagar/år gånger 84 år (det vill säga tiden från 

2016 fram till år 2100); för flöden minst 50 m3/s valdes en varaktighet av 25 dagar för ett medelår 

gånger 84 år; för flöden minst 70 m3/s valdes 14 dagar för ett medelår gånger 84 år; och för flöden 

minst 90 m3/s valdes 4 dagar för ett medelår gånger 84 år (Tabell 3.1). 

 

Som jämförelse med dagens klimat, användes även varaktigheterna 73 dagar/medelår, 15 da-

gar/medelår, 4 dagar/medelår och 1 dag/medelår för flödena minst 30 m3/s, 50 m3/s, 70 m3/s och 90 

m3/s (se Tabell 3.1) och tiden 84 år. 

7.4 Erosionsindex för strandlinjen 

I syfte att i ett tidigt skede översiktligt kunna identifiera stränder som kan vara känsliga för erosion 

togs ett erosionsindex (EI) för Säveåns stränder fram. Underlagen för EI utgjordes av befintliga 

GIS-dokument (kartor och flygfotografier). EI baserades på subjektiva bedömningar av de förhål-

landen utmed Säveåns stränder som bedömdes vara bestämmande för erosionen. EI beräknades till 

heltal 1, 2, 3, 4 eller 5 där 1 avsågs motsvara minsta omfattning av framtida erosion, 5 störst om-

fattning av framtida erosion och mellanliggande tal proportionellt större/mindre omfattning. EI ka-

librerades så att minst en delsträcka fick värdet 5. 

 

EI som metod är tänkt att kunna användas innan bottendata och flödesmodellering finns framtaget, 

eller kommer att saknas helt.  

7.4.1 Metod för erosionsindex 

Modeller för att beskriva sårbarhet för kustområden beskrivs i en genomgång av European Envi-

ronment Agency, EEA (2011). Modellerna kallas Coastal Vulnerability Index, CVI. Gemensamt för 

dessa är att ett antal nyckelvariabler för erosion och, i en del av modellerna även påverkan på sam-

hället, tilldelas värden. Värdena motsvarar nyckelvariablernas betydelse för att erosion uppkommer 

eller, för nyckelvariabler som avser påverkan på samhället, nyckelvariablernas kostnad om erosion 

inträffar. I Multi-Scale CVI används nyckelvariabler både för naturliga förhållanden och samhälls-

värden. Indexet utgörs sedan i princip av en summa av värdena på nyckelvariablerna.  

 

I en annan av modellerna, CVI5, utgörs indexet av kvadratroten av nyckelvariablernas geometriska 

medelvärde (geometriskt medelvärde = produkten av ingående värden dividerad med antalet vär-

den). U.S. Geological Survey använde CVI5 på nationell skala för USA:s kustlinje och i en mer de-

taljerad skala i ett uppdrag åt U.S. National Park Service. I de tillämpningarna användes endast 

nyckelvariabler för erosion (och inga nyckelvariabler för samhällspåverkan). 

 

Erosionen (mängden eroderat material) från en strandkant kan ses som en funktion av flera variab-

ler. Exempel på variabler är vattenströmningens hastighet intill strandkanten, strandkantens lutning 

och jordarten i strandkanten. Då variablernas värden är svåra att bestämma kan det vara lämpligt att 
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betrakta variablerna som stokastiska och funktionen därmed som en sammansatt stokastisk varia-

bel. Funktionen är svår att bestämma, till exempel kan samma erosion uppstå för många olika kom-

binationer av variablernas värden (minskad lutning hos strandkanten motverkas exempelvis av 

ökad vattenfart). 

 

EI är en modell för klassificering av en strandlinjes delsträckor med hänsyn till omfattning av fram-

tida erosion. EI anger omfattningen av den framtida erosionen, enligt modellen, i en delsträcka re-

lativt omfattningen av den framtida erosionen i övriga delsträckor utmed strandlinjen. 

 

EI valdes som en produkt där varje faktor representerar inverkan av en nyckelvariabel på den fram-

tida erosionen i en delsträcka. Valet att låta EI vara en produkt motiverades av att modellen CVI5 

utgörs av en produkt av nyckelvariablers värden (se ovan) och av att följande mycket förenklade 

beräkning av sannolikhet för erosion leder till en produkt. 

 

En mycket förenklad beräkning av sannolikhet för erosion kan vara:  

 

- anta att erosion (e) inträffar om strandkantens lutning (L) är större än ett visst värde (Le), om 

jordarten har korn med en medeldiameter (d50), mindre än ett visst värde (d50.e) och vattenfarten 

utmed strandkanten är större än ett visst värde (ve). Anta att parametrarna L, d50 och v är obero-

ende av varandra. Vi kan då beräkna sannolikheten (P) för att erosion inträffar (P(e)), enligt 

följande ekvation (”>” betyder ”större än”, ”^” betyder ”och”, ”<” betyder ”mindre än”). 

P(e) = P(L>Le) ^ P(d50<d50.e) ^ P(v>ve) = P(L>Le) ∙ P (d50<d50.e) ∙ P (v>ve)  

 

Ekvationen illustreras med Figur 7.4. 

 

Figur 7.4  Illustration av formeln ovan. 

 

Notera att i erosionsindex för Säveån har samhällsvärden inte ingått. 

Baserat på ovanstående bakgrund togs en metod fram för att klassificera delsträckor av en strandlinje 

med hänsyn till delsträckornas omfattning av framtida erosion. Metoden för Säveån baseras på föl-

jande riktlinjer: 

• Omfattning av framtida erosion längs en delsträcka ska inte anges i absoluta belopp utan relativt 

omfattning av framtida erosion längs övriga delsträckor. 

• Det ska finnas underlag för att bedöma ett antal nyckelvariabler i form av kartor och/eller flyg-

bilder med uppgifter om geometri, jordlager och vegetation och liknande. 

• En relevant uppskattning av nyckelvariablernas förhållanden kan göras från underlagen.  
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Den framtagna metoden beskrivs i följande arbetsordning: 

1. Bestäm nyckelvariabler och de förhållanden som respektive nyckelvariabel bedöms kunna vari-

era mellan. Nyckelvariabler som användes för Säveån (Tabell 7.2): 

 
Tabell 7.2  Nyckelvariabler som använts i erosionsindex. 

Nyckelvariabel Tänkbara förhållanden Index 

Plangeometri  
Ytterkurva, Innerkurva, Rak sträcka, 
Rak och smal sträcka 

Pl 

Jordar och skydd 
Jordart, Förekomst av erosions-
skydd 

J 

Lutning Stor, Medelstor, Liten L 

Vegetation Hög, Medelhög, Låg, Ingen V 

Jordrörelse, utlopp, 
erosion och/eller fun-
dament 

Skred, Utlopp, Erosion, Fundament, 
Inget 

R 

 

2. För varje nyckelvariabel, till exempel ”Plangeometri” (indikeras här med Pl), bedöm vilket för-

hållande (FPl.1) som innebär störst erosion (förutsatt att alla andra nyckelvariabler förblir kon-

stanta). Sätt värdet 1,0 på FPl.1, och för vart och ett av de övriga förhållandena (FPl.i) bedöms 

med vilken faktor (fi) som erosionen skulle minska om det förhållandet rådde i stället för FPl.1 

(och förutsatt att alla andra nyckelvariabler förblir konstanta). Sätt värdena på de övriga förhål-

landena till FPl.i = FPl.1 ∙ fi. 

3. Dela in strandlinjen i delsträckor.  

4. För varje delsträcka och nyckelvariabel, bedöm vilket förhållande som råder. 

5. Bestäm en kalibreringsfaktor (Kal) genom iteration enligt punkt 7, och beräkna följande produkt 

(Pr), för varje delsträcka. Formeln omfattar här de nyckelvariabler som valdes för tillämpningen 

för Säveån. 

 

6. Delsträckan klassificeras i en av fem klasser (EI) enligt följande: 

EI = 1, "Mycket liten relativ omfattning av framtida erosion", väljs om Pr < 0,1. 

EI = 2, "Liten relativ omfattning av framtida erosion", väljs om 0,1 < Pr < 1. 

EI = 3, "Medelstor relativ omfattning av framtida erosion", väljs om 1 < Pr < 10 

EI = 4, "Stor relativ omfattning av framtida erosion", väljs om 10 < Pr < 100. 

EI = 5, "Mycket stor relativ omfattning av framtida erosion", väljs om 100 < Pr. 

7. Först väljs ett så lågt värde på Kal att ingen delsträcka kommer i Klass 5. Därefter höjs värdet 

tills antalet meter strandlinje med Klass 5 precis passerar 1 % av strandlinjens totala längd. Om 

många delsträckor har ett och samma högsta värde på Pr så kan denna passage innebära att be-

tydligt mer än 1 % av strandlinjens totala längd får Klass 5. 
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7.4.2 Beräkning för Säveån 

Säveåns stränder delades in i 50 meter långa delsträckor. För varje delsträcka beräknades EI enligt 

ovan utifrån underlag enligt Tabell 7.3. Exempel på resultat visas i Figur 7.5. och 7.6. 

 
Tabell 7.3  Nyckelvariabler – gruppering, bedömda förhållanden och underlag. 

Gruppering 
Nyckelvariabel  
(index) 

Förhållande Underlag (GIS-lager) 

Strömning Pl 
Ytterkurva, innerkurva, rak sträck-
ning, rak och smal sträckning 

Ortofoto 

Strömning R 
Förekomst av utlopp från vatten-
drag (eller stor ledning) 

Ortofoto, Topografisk karta 

Strömning R Förekomst av brofundament Ortofoto, Topografisk karta 

Erosionsbenägenhet och 
strömning 

J Strandskoning eller annat skydd Ortofoto, Topografisk karta 

Erosionsbenägenhet och 
strömning 

L Svag, medelbrant, brant Terränglutning 

Erosionsbenägenhet och 
strömning 

V Hög, medelhög, låg, ingen Ortofoto, Topografisk karta 

Erosionsbenägenhet och 
strömning 

R Skredförekomst Jordartskartan (SGU) 

Erosionsbenägenhet och 
strömning 

R Förekomst av erosion Ortofoto, Topografisk karta 

Erosionsbenägenhet J Silt, sand,…osv. (jordlager), Jordartskartan (SGU) 

 

 

 

Figur 7.5  Exempel på streck för EI med SGU jordartskarta och SGU:s kartlager ”Raviner och skredärr” som 

bakgrund. EI 1-5 (mörkgrön, ljusgrön, gul, orange, röd) avser mycket liten, liten, medelstor, stor, mycket stor 
relativ omfattning av erosionen. Notera att linjerna avser strandkanten och inte botten. Anledningen till att de 
är placerade på var sida om åns mittlinje är att tydligare synliggöra linjerna. 

N 
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I Figur 7.5 varierar EI-strecket för norra strandlinjen mellan mörkgrönt och grönt. Detta beror på 

att den glaciala leran utmed den strandlinjen bedömts ha liten relativ erosionsbenägenhet. I del-

sträcka mellan sektion 25500 och 25600 är EI-strecket rött för södra strandlinjen. Där har strandlin-

jen bedömts gå i ytterkurva, vilket är ett plangeometriskt förhållande som bedömts ge relativt stor 

erosion. Jordarten utmed den delen av strandlinjen är finsand, vilken bedömts ha stor erosionsbenä-

genhet. 

 

 

 

Figur 7.6.  Exempel på streck för EI med beräknad bottenskjuvspänning (flödet 30 m3/s, Sweco 2016) som 

bakgrund (mörkblå betecknar värden större än 4 Pa). Notera dock att sträckan i figuren ingår i en större del-
sträcka för Säveån där bottendata saknas och beräknade skjuvspänningar bygger på antagande av ett vatten-
djup på 2 meter. 

 

 

I Figur 7.6 är bottenskjuvspänningen hög för delsträckan 25650-25680. Utmed den delsträckan är 

dock EI-strecket för strandlinjen på höger sida ljusgrön (=”liten erosion”) och på vänster sida gul 

(=”medelstor erosion”). Förklaringen till skillnaden i beräkning/bedömning kan bero på att EI för 

Säveåns plangeometri inte tog hänsyn till så skarpa förändringar som den skarpa krök i höger 

strandlinje som finns vid sektion 25660. Den kröken skulle kunna ge upphov till skarpa riktnings-

förändringar i flödet vilken i sin tur lett till höga beräknade bottenskjuvspänningar. Figuren ingår 

dock i en delsträcka av Säveån där bottendata saknas. Oavsett, så ingår inte batymetri i EI. EI avser 

att bedöma erosion i slänter som ligger i strandlinjen innan bottendata finns framtaget. Bottenskjuv-

spänningar däremot avser att modellera erosion utmed vattendragets botten. 

N 
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7.5 Simulering av bottenerosion 

7.5.1 Kritiska flöden för erosion 

Innan sedimenttransport och erosion kunde beräknas gjordes en analys för att försöka hitta de do-

minerande vattenflödena i ån som skulle kunna orsaka erosion. Enligt teorin är det främst det bank-

fulla flödet, eller strax under, som påverkar erosionen mest och att det är vid dessa tillfällen som 

den mesta sedimenttransporten sker (Karmaker & Dutta 2011; Maidment 1992; Ryan et al. 2002; 

Whiting et al. 1999; Wolmand & Miller 1960; USDA 2016). Det bankfulla flödet är det flöde som 

fyller vattenfåran upp till toppen av strandbanken (strandkrönet). I ostörda vattendrag är det ett 

flöde som i snitt förekommer varje 1,5 till 2 år och är också det flöde som främst styr vattendragets 

utseende och form (se referenserna ovan). Figur 7.7 visar en principskiss för hur den bankfulla ni-

vån kan bestämmas, men i störda/reglerade vattendrag som vanligen är överfördjupade kan denna 

nivå vara svår att definiera. Det flöde som når den bankfulla nivån kan dessutom variera längs 

sträckan om vattendraget rinner genom sjöar och/eller kraftverksdammar.  

 

 

Figur 7.7.  Skiss som visar hur man kan bedöma bankfull nivå. Q1,5-2 avser en statistisk återkomsttid på 1,5-2 

år. Q50-100 avser en statistisk återkomsttid på 50-100 år. (Källa: USDA 2016) 

 

 

Det gjordes ett försök att hitta det bankfulla flödet för sträckan Aspen-Göta älv eftersom det är en 

sträcka med tydlig bank (släntkrön), samt att de batymetriska mätningarna var heltäckande för 

denna sträcka. Genom att analysera vid vilka simulerade vattennivåer som banken troligen över-

svämmades skulle det kunna gå att bedöma bankfullt flöde. Simulering gjordes med hjälp av River 

Bathymetry Tookit, som är en fri programvara och som kan användas ihop med ArcGIS. Verktyget 

simulerar den bankfulla flödesnivån, benämnt BFElev, i en graf och som jämförs med olika vatten-

nivåer som uppstår vid olika flöden. Av Figur 7.8 tolkades det som att det bankfulla flödet varierar 

utmed sträckan och flera olika flöden behöver därför användas för att bedöma erosionsstorleken. 

Utöver detta gjordes testberäkningar i två utvalda sektioner för att försöka se vilka flöden som 

skulle kunnat ha orsakat uppmätt erosion. I dessa två sektioner har en jämförelse kunnat göras mel-

lan batymetri och äldre lodade sektioner.  
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Baserat på resultatet valdes flödena 30, 50, 70 och 90 m3/s ut för frekvensanalys i ett framtida kli-

mat. På uppdrag av SGI beräknade SMHI framtida varaktigheter för dessa flöden och för klimat-

scenarierna RCP4.5 och 8.5 (SMHI 2016a och b). Se Avsnitt 3.2.3 och 7.3.4 för resultat. 

 

 

 

Figur 7.8  Simulering av bankfullt flöde för den nedersta delen av Säveån, sträckan Aspen (12 km) till Göta älv 

(0 km), modellområde E1 i den hydrodynamiska modelleringen. För simulering användes River Bathymetry 
Toolkit (RBT). BFElev = bankfull flödesnivå. Q20 osv. = vattennivån vid flödet 20 m3/s, osv.  

 

7.5.2 Beräkningsmetod 

Det kan vara svårt att hitta rätt sedimentekvation för beräkning av bottenerosion eftersom många 

ekvationer som är tillgängliga har utvecklats under olika förhållanden som kanske inte gäller fullt ut 

för just den aktuella platsen. Den ekvation för bottentransport av grövre material som mest frekvent 

används är den av Meyer-Peter & Müller (1948). Shields tal används för att karakterisera botten-

transporten. Meyer-Peter & Müller (1948) gjorde en rad experiment och utvecklade ett generaliserat 

empiriskt samband som kan användas för att karakterisera bottentransport.  

  

För att summera erosion och deposition av sediment mellan två tvärsektioner behöver en beräkning 

av sedimentbudget utföras (se principskiss i Figur 7.9). Detta görs genom att jämföra mängden av 

sediment som förs in i och ut ur två efterföljande tvärsektioner över en tidsperiod. Volymen kan 

omvandlas till ett djup genom att dividera volymen med arean för området.   

 

Ett försök till simulering gjordes i ArcGIS för att beräkna erosion och deposition från 2016 till 

2100 (84 år) och med hänsyn till varaktighet för olika erosionsflöden (se Avsnitt 7.3.4). Metoden 

visade sig dock överskatta erosion och deposition enormt i flera områden, speciellt uppströms sjön 

Aspen. Det kan delvis bero på vilka koefficientvärden som använts och hade det funnits bättre data 

på sedimenttransport så hade beräkning enligt Meyer-Peter & Müller (1948) kunnat kalibreras 

bättre och därmed ge relevanta resultat.  

 

Den modell som baseras på Meyer-Peter & Müller (1948) är att föredra men om den inte blir rim-

lig, t ex på grund av otillräckliga data, kan den modell som baseras på Patheniades (1965) vara en 

möjlighet. Teorin som skiljer de båda metoderna åt framgår av Figur 7.9. 
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Figur 7.9  Principskiss av modell baserad på Meyer-Peter & Müller (vänster) och modell baserad på Pathenia-

des (höger). Qsin = inflöde av sediment i en kontrollvolym. Qsut = utflöde av sediment ur en kontrollvolym.  

 

 

På grund av avsaknad av tillräckligt bra data på sedimenttransport och förändringar i batymetri be-

slutades att gå vidare med en enklare metod som baseras på Patheniades (1965) och som endast 

uppskattar erosion när bottenskjuvspänning överstiger den kritiska skjuvspänningen. När detta inte 

sker, sker heller ingen erosion.  

 

Metoden baseras på antagandet att även om sedimentens allra översta skikt innehåller grövre par-

tiklar (sand, grus, sten) domineras underlagrade sediment och omgivande jordarter av finkorniga 

sediment (lera och silt). Det grövre ytskiktet är troligen ett resultat av att finpartiklarna med tiden 

spolats bort. Sedimenttransporten antas ske längs botten (bottentransport) och uppslammade i vat-

tenmassan (suspension). Metoden för att simulera bottenerosion följer samma metodik som använts 

för Göta älv och Norsälven. För enkelhetens skull har GIS använts på grund av tillgänglighet till 

geografiska data.  

 

Tröskel för mobilisering av sedimentpartiklar kallas sedimentets kritiska skjuvspänning (c) och 

den destabiliserande kraft som det strömmande vattnet utövar mot sedimentpartiklarnas yta kallas 

skjuvspänning, eller bottenskjuvspänning. Kritisk skjuvspänning (c) är den minsta skjuvspänning 

som behövs för att flytta en sedimentpartikel och erosion uppkommer när 0 > c, det vill säga när 

bottenskjuvspänningen överskrider den kritiska skjuvspänningen. Erosionen under en given tid (Et, 

meter) fås genom följande ekvation (Patheniades 1965; Kandiah 1974; Karmaker & Dutta 2011): 

 

𝐸𝑡 = 𝑘𝑑×(𝜏0 − 𝜏𝑐)×∆𝑡     ekvation 1 

Där, 

Et = erosionen under en given tid (m) 

kd = eroderbarhetskoefficient (m3/N s) 

τo = genomsnittlig skjuvspänning (N/m2) 

τc = kritisk skjuvspänning (N/m2) 

t = den totala tiden för fluvial erosion (s) 

 

Detta bygger på antagandet om konstanta förhållanden, det vill säga ingen förändring i flöde eller 

skjuvspänning etcetera. Det kan påpekas att om fint material eroderar från botten är det inte sanno-

likt att det återsedimenterar i ån utan transporteras ut till lugnare områden med låg strömhastighet. 

Om dessutom ackumulation försummas blir uppskattningen av erosionen i älven på den säkra si-

dan. Metoden gäller därför främst för finsediment. De grövre partiklarna kan antas röra på sig ned-

ströms men det kan också antas att det tillförs nytt material från uppströms, det vill säga det sker 

ingen markant nettoerosion.   
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Bottenskjuvspänningen (0) är ett index på den kraft som det strömmande vattnet utövar mot botten 

per ytenhet och har relaterats till sedimentrörelse och transport i många teoretiska och empiriska 

studier av sedimenttransport. Bottenskjuvspänningen har därför en nära koppling till flödeshastig-

heten. Normalt antas att skjuvspänningen är proportionell mot vattenhastigheten i kvadrat för tur-

bulent strömning. Bottenskjuvspänningens variation över vattendraget vid olika flöden kunde utlä-

sas ur den hydrodynamiska modellen. 

 

Den så kallade eroderbarhetskoefficienten (kd) är svårbestämd och behöver helst mätas i fält. Det 

kräver dock en stor fältinsats med stora resurser vilket inte var möjligt för Säveån, därmed får ero-

derbarhetskoefficienten baseras på empiriska studier redovisade i litteraturen. Kritisk bottenskjuv-

spänning (c) bör på samma sätt bestämmas genom fältförsök men likaså här och med samma an-

ledning som för kd så har c fått bestämmas utifrån olika empiriska och experimentella försök redo-

visade i litteraturen. Andel finjordshalt i sedimentproverna utgjorde grunden i den beräkningen. 

 

Värden på 0 för olika flöden kunde fås ur den hydrodynamiska modellen. Värden på c baseras på 

en sammanvägning av bedömd bottengeologi, litteratur och testberäkningar i ett par tvärsektioner 

där förändring i batymetrin kunde uppskattas genom att jämföra batymetrisk data, utförd av Clinton 

Mätkonsult AB, med äldre lodade sektioner i ett par tvärsektioner. För att nå fram till rimliga vär-

den gjordes ett flertal simuleringar med olika värden på kritisk bottenskjuvspänning för de tolkade 

geologiska ytsedimenten. Slutligen valdes de värden på c som gav mest rimliga resultat. Områden 

med sten och block tilldelades ett så högt värde så att erosion inte ska kunna uppstå, det vill säga ett 

värde som ligger över bottenskjuvspänningen för simulerade flöden. Valda värden på c framgår av 

Tabell 7.4. Eroderbarhetskoefficienten, kd, beräknades enligt (Hanson & Simon,2001), 

 

𝑘𝑑 = 2×10−7𝜏𝑐
−0,5

     ekvation 2 

 

 
Tabell 7.4.  Vald kritisk skjuvspänning för de ytgeologiska sedimentklasserna. 

Klassindelning Dominerande jordarter 
Andel av karterad yta 

(%) 
Vald kritisk skjuvspänning 

(N/m2) 

1 Lera Silt 2,2 0,5 

2 Lera Silt Sand Grus 39,2 0,8 

3 Sand 4,2 1,1 

4 Sand Grus 13,5 3 

5 Grus 22,7 12 

6 Sand Grus Sten 1,2 5 

7 Sten Block Berg 17 110 

 

 

För att kalibrera modellen och för att bedöma rimlighet i resultat jämfördes simulerad erosion med 

uppmätt erosion i ett par tvärsektioner. Sex lodade sektioner mellan Sävelången-Lerum och 16 lo-

dade sektioner mellan Jonsered-Göta älv digitaliserades för att jämföra med dagens batymetri. Av 

dessa kunde endast ett mycket begränsat antal användas för kalibrering och rimlighetsbedömning 

då många av sektionerna visade deposition eller att muddring och andra åtgärder gjorts i sektionen. 

 

Apparent landhöjning är i området 1,6 mm/år och ingen egentlig hänsyn har tagits till denna då 

storleken (drygt 0,1 m på 84 år) hamnar inom felmarginalen för simuleringarna. 

 

Observera att beräkningarna endast avser erosion och att ackumulation eller transport därmed inte in-

går. Det är endast eroderade områden som kan redovisas, inte områden där eventuellt material skulle 
kunna sedimentera och ackumulera. 
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Simulering av framtida bottenerosion med hänsyn till förändrat klimat har gjorts för samtliga fyra 

flöden: 30 m3/s, 50 m3/s, 70 m3/s och 90 m3/s. Simulering gjordes även för dessa flöden men för da-

gens klimat.   Figur 7.10 och Figur 7.11 visar ett exempel på simulerad erosion.  

 

 

 
Q = 30 m3/s. Varaktighet ansatt som 83 dagar/medelår. 

 
Q = 50 m3/s. Varaktighet ansatt som 25 dagar/medelår. 

 
Q = 70 m3/s. Varaktighet ansatt som 14 dagar/medelår. 

 
Q = 90 m3/s. Varaktighet ansatt som 4 dagar/medelår. 

Figur 7.10  Exempel på resultat för beräknad erosion med hänsyn till klimatförändring fram till år 2100. Ju lju-

sare färg mot ljusblå, gul, orange och röd, desto större erosion. De röda linjerna markerar äldre geotekniska 
utredningar där det har funnits lodade sektioner som har använts som kontrollvolymer.  
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Q = 70 m3/s. Varaktighet ansatt som 4 dagar/medelår. 

Figur 7.11  Exempel på resultat för beräknad erosion vid flödet 70 m3/s och med dagens klimat fram till år 

2100. 

 

 

Storleken på beräknad framtida erosion beror inte bara på vilka flöden som ansätts utan också på 

hur lång tid de olika flödesnivåerna kan tänkas återkomma så även om ett högt flöde ger högre bot-

tenskjuvspänning så är tiden sådana flöden pågår betydligt kortare än lägre flöden med lägre bot-

tenskjuvspänning (jämför till exempel Q = 70 m3/s med Q = 90 m3/s i Figur 7.10). 

 

De simuleringar som gjorts med metoden enligt Patheniades med flera ger information om var 

erosion sannolikt sker och kommer att öka med hänsyn till klimatförändring, men resultaten av si-

mulerad storlek på erosion bör tolkas med försiktighet. Det finns områden där simulerad erosion 

ger orimligt stor erosion och här behöver subjektiva bedömningar göras. Osäkerheterna i simule-

ringarna ligger framför allt i begränsade data på sedimenttransport och data på uppmätta bottenför-

ändringar. 

7.6 Simulering av släntfotserosion i valda tvärsektioner 

Simulering av erosion av släntfot gjordes för ett antal valda geotekniska tvärsektioner intressanta 

för beräkning av skredsannolikhet. Beräkning gjordes med hjälp av Bank Stability Toe Erosion 

Model (BSTEM) (USDA 2016) som är ett enkelt verktyg, programmerat i Microsoft Excel 2. Verk-

tygen kan simulera erosion av släntfot och beräkna bankens stabilitet. 

 

Bankerosion kan uppstå genom flera mekanismer som illustreras av Figur 7.12. Av a)-d) i figuren 

så kan BSTEM simulera b) och c) och en modifiering av b) där tensionssprickor bildas i ögon-

blicket för bankerosion. Som namnet antyder simulerar BSTEM både bankstabiliteten och slänt-

fotserosion och det är det sistnämnda, det vill säga simulering av släntsfotserosion, som har använts 

här. Principen bakom beräkning av släntfotserosion bygger på förhållandet mellan den pådrivande 

kraft som vattnet utövar mot den del av slänten som ligger under vatten (genomsnittlig skjuvspän-

ning) och den mothållande kraft som släntmaterialet innehar (kritisk skjuvspänning). Beräkning 

sker i segment som illustreras av Figur 7.13. Modellen kan ta hänsyn till rötters armerande effekt 

och vattendragets kurvatur men det har inte använts här. 

                                                      

 

 
2 Vid tillfället för detta arbete fanns BSTEM nedladdningsbart via US Department of Agriculture (USDA). 

Sedan något år tillbaka finns BSTEM istället som en modul i modellverktyget HEC-RAS. HEC-RAS är ut-

vecklat av US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center och finns att fritt ladda ner via de-

ras webb: http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/. Programvaran är fri att använda, men källkoden 

är inte öppen utåt. 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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Figur 7.12  Illustration av några typer av bankerosion (USDA 2014). BSTEM kan simulera b) och c) och en 

modifiering av b) där tensionssprickor bildas i ögonblicket för bankerosion. 

 

 

 

 

Figur 7.13  Illustration av släntfot och hur slänten delas upp i segment för flödesområden och hydrauliska  

radier (USDA, 2014). 
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Data som går in i modellen är släntgeometri, jordlager och jordparametrar från stabilitetsberäkning-

arna, vattennivåer och genomsnittliga skjuvspänningar för simulerade flöden i den hydrodynamiska 

modellen, samt bedömda kritiska skjuvspänningar för de olika jordlagren. Geometrin läggs in i mo-

dellen tillsammans med information om jordlager, friktionsvinkel, kohesion, tyngd och omättade 

hållfasthetsparametrar. I modellen kan jordlager endast läggas in som vertikala skikt. I BSTEM be-

räknas genomsnittlig bottenskjuvspänning, τ0, utifrån bottenlutning men här användes istället mo-

dellerade värden från den hydrodynamiska modellen. Figur 7.14 visar ett exempel på resultat från 

en sektion (sektion 3065) efter simulering med BSTEM.  

 

 

 

Figur 7.14  Exempel på simulerad bankerosion i BSTEM fram till år 2100, sektion 3065. Notera att x-axeln 

hamnar strax över y-axelns nolla. 
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7.7 Bedömning av släntfotserosion och bottenerosion i valda  
tvärsektioner 

Resultaten från simulerad släntfotserosion lades ihop med resultaten från simulerad bottenerosion i 

sektionen varefter en bedömning gjordes för hur geometrin i sektionen bör justeras för att represen-

tera en möjlig situation år 2100. Geometrin i Slope-sektionerna justerades således baserat på resul-

taten från BSTEM-simulering (släntfotserosion) och GIS-simulering (bottenerosion). Klimatberäk-

nade sektioner med bedömd erosion fram till år 2100 framgår av Tabell 7.5. Resultatet exemplifie-

ras med Figur 7.15. 

 
 
Tabell 7.5  Geotekniska tvärsektioner för simulering och bedömning av framtida erosion. Q70 avser ett flöde 

på 70 m3/s, osv. Fc avser beräknad säkerhetsfaktor mot skred, före erosion och efter erosion. Se även Bilaga 
2. 

Sektion 
Bottenerosion 
(GIS-simule-
ring) 

Erosion släntfot  
under vatten  
(BSTEM-simulering) 

Kommentar 

03065 S Ca 2,5 m  Ca 3 m 
Bedömning mellan Q50 och Q70, då Q70 verkade 
medföra väl stor erosion. Brant släntfotserosion. 

03955 S Ca 1 m  Ca 4 m 
Bedömning mellan Q50 och Q70; Q70 drygt 1 m, 
Q50 ger ingen erosion. Brant släntfotserosion. 

04945 N 0 m 0 m 
Ingen bottenerosion. Ingen erosion i släntfot men 
slänten är brant.  

06955 S Ca 0,5 m 0 m 
Ingen släntfotserosion. Liten erosion Q50 och Q70 i 
anslutning till sektionen.  

08125 N 0 m 0 m Ingen bottenerosion. Ingen släntfotserosion. 

09830 N 0 m Ca 10 m 

Mycket stor erosion av (flack) släntfot, risk för under-
minering. BSTEM visar underminering men vi har 
inte tagit med detta eftersom det är en begränsad tid 
som detta kommer att vara tills nytt jämviktsläge 
uppstår. Just nu fungerar det inte att köra modellen i 
tidssteg så bra och vi har därför utgått från ett möj-
ligt tillstånd INNAN det sker underminering. Ingen 
erosion i botten i just den här sektionen (däremot 
öster om). 

12920 N Ca 1,5 m Ca 0 m Mycket lite erosion i släntfot. Bottenerosion.  

19140 N Ca 2 m Ca 4 m 
Bedömning av Q50 och Q70, Q70 ger orimligt hög 
erosion i mitten. Bedömer 2 m i mitten. Brant slänt-
fotserosion. 

19925 N 0 m Ca 2,5 m 
Ingen bottendata vid just denna sektion, troligen 
grovt material i botten. Troligen ingen bottenerosion 
men släntfotserosion.  

21120 S 0 m 0 m Ingen erosion. 

22150 N 0 m 0 m 
Inga bottendata, men baserat på att släntfotserosion 
är ringa görs bedömningen att det inte heller sker 
någon nämnvärd bottenerosion. 

27150 S Ca 0,5 m Ca 2 m 

Lång sträcka utan bottendata. Baserat på simule-
rade bottenskjuvspänningar görs bedömningen att 
det sker lite bottenerosion men BSTEM-simulering 
indikerar släntfotserosion. 

28775 N 0 m Ca 6 m 
Grovt material i bottenytan. Ingen bottenerosion. 
Stor släntfotserosion. 
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Figur 7.15  Exempel på justering av geometrin till följd av resultaten från simulerad bottenerosion och slänt-

fotserosion. Resultatet är exemplifierat med sektion 03065, odränerad stabilitetsberäkning för befintliga förhål-
landen samt efter prognostiserad erosion fram till år 2100. 
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7.8 Sammanfattning av resultaten 

Den största bottenerosionen sker där vattenströmningen är som kraftigast, vilket innebär att det inte 

sker någon jämn fördelning av erosionen över botten, eller längs kanterna. Nedan följer en sam-

mantagen prognos över erosionen fram till år 2100, baserat på resultaten av de data och de simule-

ringar som beskrivits i detta kapitel. Modelleringen är utförd utan hänsyn tagen till eventuella be-

fintliga erosionsskydd. 

7.8.1 Område Göteborg 

Bottenerosion bedöms ske sporadiskt längs hela sträckan för flöden cirka 50 m3/s, 70 m3/s och 90 

m3/s, men inte för flöde cirka 30 m3/s. 

 

Bottenerosion bedöms ske längs stora delar av botten, från minst några decimeter men troligen en 

till två meter, möjligen över tre meter på enstaka delar. De områden som troligen kommer att vara 

mest utsatta för erosion är sträckan vid Gamlestadsbron, förbi Säve industriområde (främst södra 

sidan) och fram förbi Kvibergsnäs och till norra Sävedalens industriområde, det vill säga fram till 

längdmätningen cirka 3700. Erosionsindex indikerar att åns stränder över vattenytan generellt har 

låg känslighet för erosion. Erosion av släntfot bedöms emellertid som påtaglig och kan komma att 

uppgå till ett par meter och eventuellt mer. 

7.8.2 Område Partille 

Bottenerosionen bedöms främst ske i den västra delen, fram till Partille Kyrka, ungefär till längd-

mätning 7200. Bottenerosionen bedöms här uppgå från några decimeter men troligen över någon 

meter, på enstaka ställen eventuellt mer. Erosion av strandbanken längs denna del bedöms som li-

ten men vid Partille kyrka bedöms norra strandbanken vara känslig för erosion. 

 

Betydande bottenerosion bedöms även ske på flera delar vid Kåhög, mellan längdmätning cirka 

9700 till cirka 12300, med undantag för delar som består av grova block (till exempel vid Byvägs-

bron). På några delar kan bottenerosionen komma att nå över två meter, kanske mer. Området är 

också känsligt för erosion i släntfot som på vissa ställen kan komma att bli ganska stor, speciellt vid 

meandringens ytterkurvor. Här pekar även erosionsindex ut att stränderna kan vara känsliga för 

erosion. 

7.8.3 Område Lerum 

Det är framför allt sträckan genom Lerums samhälle som sannolikt kommer att vara utsatt för bety-

dande bottenerosion, från några decimeter till möjligen över två meter på sina ställen. Strandkan-

terna och strändernas släntfot bedöms som känsliga för erosion och i utsatta områden kan erosion 

av undervattensslänten komma att uppgå till ett par meter.  

 

Efter Lerums samhälle och fram till Hedefors bedöms erosionen vara begränsad, kanske någon 

halvmeter. Efter Hedefors och fram till Floda saknas bottenmätning eftersom sträckan inte är far-

bar. Baserat på modellerade bottenskjuvspänningar som är gjorda för en bedömd botten, är bedöm-

ningen att bottenerosionen varierar från begränsad till ganska stor, kanske från någon halvmeter-

meter och över det. Baserat på erosionsindex bedöms åns stränder som känsliga för erosion. 
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7.8.4 Effekt av klimatförändring 

I ovanstående beskrivning så anges erosionen utifrån klimatet 2100, det vill säga inklusive effekt 

av klimatförändring. Vid en jämförelse mellan modellering av erosionen år 2100 med klimatför-

ändring, och en modellering av erosionen fram till år 2100 med dagens flöden indikerar att eros-

ionen längs analyserad sträcka av Säveån blir cirka 50 % större med effekt av klimatförändring än 

utan. Detta på grund av de ökade flödena med klimatförändringen. Erosionen skulle till och med 

kunna öka mer än dubbelt så mycket, beroende på vilka flödesnivåer som är mest kritiska. 

 

Resultaten av genomförda beräkningar och simuleringar ska tolkas med försiktighet eftersom det 

finns många källor till osäkerheter i indata att ta hänsyn till. 
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8. Stabilitetsberäkningar 

 

8.1 Inledning 

Stabilitetsutredningen har utförts av konsulten Tyréns och nedan beskrivs utredningen i stora drag, 

För mer detaljerad beskrivning hänvisas till upprättad Teknisk PM (SGI 2016b). 

8.2 Beräkningsförutsättningar 

8.2.1 Val av materialegenskaper 

För att kunna utföra stabilitetsanalyserna har jordmodeller över områden med samma geologiska 

förutsättningar skapats utifrån tillgängligt material (tidigare utförda geotekniska utredningar, empiri 

med mera). Jordmodellerna utarbetades främst för att vara representativa vad gäller hållfasthetsför-

delningen i respektive område. Uppgifter om jordlagerföljd, densitet (eller tunghet), vattenkvot och 

konflytgräns har sammanställts och valts inom ett område. 

 

Två olika strategier har använts för att ta fram en relevant modell av skjuvhållfastheten:  

 

• I de fall då tillräckligt många avancerade undersökningar (CRS-, Direkta skjuvförsök (DS), 

triaxialförsök) kunde inhämtas ur befintligt material (insamlade geotekniska utredningar) utför-

des en bedömning av gällande skjuvhållfasthet baserad på dessa. Samstämmighet med övriga 

undersökningsmetoder (CPT-sondering, Vingförsök (Vb), fallkonförsök) studerades sedan för 

att försöka avgränsa vilket område som det framtagna typborrhålet kan betraktas som represen-

tativt för. Alla sektioner inom ett sådant område beräknades sedan med vald skjuvhållfasthets-

profil.  

• Om tillräckligt många undersökningar kunde identifieras inom ett begränsat område, trots av-

saknad av avancerade undersökningar i närheten, togs jordmodellen fram med hjälp av tillgäng-

liga befintliga undersökningar. 

 

Säkerhet mot skred, även kallad stabilitet, uttrycks vanligen som förhållandet mellan de mot-
hållande och pådrivande krafterna i en slänt. Detta förhållande kallas säkerhetsfaktor. Den 
mothållande kraften består främst av jordens hållfasthet men också stabiliserande krafter från 
till exempel vattenmassan i ett vattendrag eller påförda mothållande krafter i form av jord- och 
stenfyllning i nedre delen av slänten. De pådrivande krafterna uppkommer av jordens egen 
tyngd samt de belastningar som finns på marken i form av byggnader, materialupplag eller 
andra laster.  
 
Stabilitetsförhållandena har beräknats i totalt 36 sektioner längs Säveån. Sektionernas lägen 
framgår dels av Figur 5.2 dels av kartorna i Del 1 (SGI 2017a). Stabilitetsberäkningar för Sä-
veån har genomförts enligt riktlinjer i styrande dokument för tekniskt arbete (SGI 2014). I det 
här kapitlet beskrivs i stora drag beräkningsförutsättningar för dagens – respektive framtida 
klimat, analysmetoder samt resultat avseende stabilitetsförhållandena längs Säveån. 
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Materialegenskaperna har utvärderats ur befintligt underlag såväl som ur utförda geotekniska fält- 

och laboratorieundersökningar (där sådana utförts). För kohesionsjord har odränerad skjuvhållfast-

het och densitet utvärderats från sammanställningen av bestämda jordegenskaper. Jordens hållfast-

hetsegenskaper, bestämda med vingförsök, fallkonförsök och CPT-sondering, har sammanställts 

såväl djup- som nivårelaterat, där sedan valt värde har utvärderats utifrån den mest lämpliga sam-

manställningen. Sammanställningarna har jämförts med empiriskt framtagna värden baserade på 

CRS-försök och i vissa sektioner även med värden bestämda med direkta skjuvförsök. Den dräne-

rade skjuvhållfastheten för kohesionsjord har fastställts med hjälp av friktionsvinkeln 30° samt ett 

kohesionsintercept motsvarande 10 % av den odränerade skjuvhållfastheten. För friktionsjord har 

materialegenskaperna (densitet och hållfasthetsvärden) först och främst valts utifrån resultaten från 

genomförda fältundersökningar såsom CPT-sonderingar. I de fall där sådana resultat inte funnits 

tillgängliga så har materialet givits empiriska värden med stöd av TK Geo 13. Generellt kan sägas, 

om ingen annan information redovisas vid aktuell sektion, att isälvsmaterial och friktionsmaterial 

som återfinns under ett lerlager har givits en friktionsvinkel på 35°. Friktionsmaterial som överlag-

rar ett lerlager har givits en friktionsvinkel på 32° vilket motsvarar ett medelvärde på löst och fast 

lagrad sand. Skjuvhållfastheten för torrskorpelera har begränsats till skjuvhållfastheten i underlig-

gande lera. Ett prov på den undre delen av torrskorpeleran (sektion 03955) har tagits inom ramen 

för uppdraget. Konförsök utfört på detta prov gav hållfasthetsvärdet 188 kPa (okorrigerat). I beräk-

ningarna har inga effekter av eventuell anisotropi beaktats. 

 

Längs den aktuella sträckan har tre områden med tillräcklig information för att kunna bygga en mo-

dell med empiriska relationer och avancerade undersökningsmetoder identifierats; inom Göteborg 

(från Göta älv till östra Partille) samt inom Partille respektive Lerums centrumområden. 

 

Metodiken för framtagandet av jordmodellen bygger på en sammanställning av uppmätta paramet-

rar i samtliga borrhål inom ett visst område och en omfattande studie av hållfasthetsvärdena, först 

som resultat från enskilda mätmetoder och sedan i jämförelse med empiriska relationer. 

 

Arbetsmetodiken beskrivs i punkt 1-5 nedan. 

1. Empiri (aktiv, direkt och passiv skjuvning) baserad på ett ”fiktivt” borrhål utifrån uppskattad 

OCR. 

2. Inmatning av värden från undersökningspunkter inom valt område.  

3. Sammanställning i diagram per metod (Vb, Fallkon, CRS, DS) och val av sammanvägd skjuv-

hållfasthet per metod. 

4. Sammanställning i diagram av vald skjuvhållfasthet baserad på direkta skjuvförsök (DS) tillsam-

mans med sammanvägda profiler per metod, empiri för direkt skjuvning samt värden från avan-

cerade försök. 

5. Sammanställning i diagram av vald skjuvhållfasthet tillsammans med empiri för aktiv, direkt och 

passiv skjuvning samt värden från avancerade försök. 

 

I Figur 8.1 och 8.2 redovisas utvärderingen för Göteborg inklusive östra Partille. För övriga områ-

den och beräkningssektioner hänvisas till redovisningen av utförd stabilitetsutredning för Säveån, 

PM Geoteknik 02PM002 (SGI 2016b).  

 

I några sektioner har analysresultatet visat säkerhetsfaktorer som understiger 1,0, vilket givetvis 

inte är med verkligheten helt överensstämmande. I dessa fall har hållfastheten eller annan avgö-

rande parameter underskattats. Det ska dock poängteras att inga val är gjorda utifrån ett konserva-

tivt synsätt utan har gjorts som troliga värden baserat på det underlag som funnits tillgängligt inom 

uppdraget. 

 



 
 

SGI Publikation 38–2 

72 (138) 

 

 

  

Figur 8.1  Sammanställning av valda värden för re-

spektive metod, Vb, Kv, CPT och empiri (CRS) med 
härledda värden för DS samt vald skjuvhållfasthets-
profil för Göteborg samt västra delen av Partille 
(sektioner 01820-06220) 

Figur 8.2  Sammanställning av härledda värden för 

DS, aktiva och passiva Triaxialförsök, empiri för 
passiv och aktiv skjuvhållfasthet samt vald skjuvhåll-
fasthetsprofil för Göteborg samt västra delen av 
Partille (sektioner 01820-06220) 

 

 

8.2.2 Odränerad skjuvhållfasthet under älven/åbotten 

Vid analys av släntstabilitet i anslutning till ett vattendrag har val av skjuvhållfastheten hos leran 

inom vattendraget stor betydelse för resultatet. Eftersom det sällan finns tillförlitliga mätningar i 

det området har SGI, i styrdokument 02ST002 (SGI 2014), presenterat en modell som kan använ-

das för bedömning av odränerad skjuvhållfasthet i strandnära områden och under älvbotten. Meto-

diken innebär att älvleran modelleras med en hållfasthet omedelbart under älvbotten av 3 kPa som 

sedan ökar linjärt mot det värde som motsvarar hållfastheten som råder på land efter ett djup under 

älvbotten som motsvarar vattendjupet, Figur 8.3. Densiteten för älvleran har antagits vara den-

samma som omgivande lera. 
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Figur 8.3  Illustration av skjuvhållfasthetsökning mot djupet, exempel med vattendjup på 6 meter. (Källa: Styr-

dokument SGI 2016a) 

 

 

Övergångszonen mellan älvbotten och vattenbrynet/strandkanten är generellt kilformad, se Figur 

8.2. Den odränerade skjuvhållfastheten hos leran har i denna zon antagits djuprelaterad med ut-

gångspunkt från älvbottens överyta, se kilformad del i Figur 8.4. 

 

 

 

Figur 8.4  Illustration av strandzonen med olika skjuvhållfasthetsprofiler. (Källa: Styrdokument SGI 2016a) 

 

Laster 

I aktuellt uppdrag har inga yttre laster påförts beräkningssektionerna. Detta eftersom sektionerna 

ska vara representativa för ett större område. Lasterna har lagts till inför sannolikhetsberäkning-

arna, se vidare Kapitel 9, och då har laster enligt TK Geo 13 valts. För hus har tillämpats 10 

kPa/våningsplan. 
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8.2.3 Dagens Klimat 

Ytvatten 

I stabilitetsberäkningarna har den inmätta vattennivån tillämpats för de sektioner där denna är in-

mätt. I övriga sektioner, där fältundersökningar inte har utförts, har antingen en interpolering mel-

lan inmätta sektioner använts alternativt NH-data alternativt LW50 från av SMHI beräknade punk-

ter (SMHI 2015). I Tabell 6.5 redovisas använda nivåer. 

Grundvatten- och portrycksnivåer 

Grundvattensituationen varierar inom olika områden bland annat beroende på topografi, släntlut-

ning och närheten till vattendrag. Grundvattenförhållandena är unika för varje sektion och invente-

rade mätningar samt mätningar utförda inom aktuellt uppdrag har tillämpats inom ett relativt be-

gränsat område. Grundvattenytan ligger generellt mellan en till tre meter under markytan bakom 

släntkrön De ytligare nivåerna gäller för de låglänta områdena och något djupare för de mer kupe-

rade områdena. Från grundvattenytan är det oftast en hydrostatisk fördelning mot djupet, men det 

finns områden med lägre och områden med något högre portrycksfördelning mot djupet, se vidare 

Kapitel 6, Yt- och grundvattenförhållanden samt PM Geoteknik (SGI 2016b). 

  

Portrycksprofilerna har antingen modellerats utifrån relevanta mätningar i insamlat underlag alter-

nativt utifrån kompletterande undersökningar i fält där den kombinerade analysen har bedömts som 

dimensionerande. Generellt kan dock sägas att hydrostatisk portrycksfördelning från antagen 

grundvattenyta huvudsakligen varit aktuellt och har därför tillämpats i beräkningarna.  

8.2.4 Framtida Klimat 

Ytvatten 

Dämnings- och sänkningsgränserna i Säveån är reglerade i vattendomar, varför någon förändring 

av dessa nivåer inte har beaktats i stabilitetsberäkningarna. 

Grundvatten- och portrycksnivåer 

Ett förändrat klimat med ökad nederbörd och mer intensiva regn påverkar slänters stabilitet. För 

slänterna i Säveån är det, ur klimatsynpunkt, ökade flöden (som ger förändrade förutsättningar för 

erosion), förändringar av vattennivåer samt ökad infiltration till grundvattenbildningen som påver-

kar stabiliteten. Inom utredningen har därför förväntad erosion och förändringar i ytvatten- och 

grundvattennivåer analyserats och resultaten har presenterats bland annat i Kapitel 6, Yt- och 

grundvatten respektive Kapitel 7, Erosion. De högsta trycknivåerna i det undre grundvattenmagasi-

net förväntas öka med 1-1,5 meter fram till år 2100. De ytliga grundvattenmagasinen förväntas få 

en höjning med 0,25-0,5 meter dock maximalt till markytans nivå. I beräkningarna har de ytliga 

grundvattenmagasinen höjts till markytan och de undre grundvattenmagasinens nivå har generellt 

ökats med 1,5 meter eftersom påverkan på stabiliteten av det undre grundvattenmagasinet var för-

sumbar. Portrycksprofilen i leran har anpassats till trycknivåerna i de genomsläppliga jordlagren. 

Erosion 

Beräkningar och analyser av pågående erosion och förändringar av erosionen på grund av flödes-

förändringar (se Kapitel 7, Erosion), visar att erosion kommer att ske längs älvens bottnar och un-

dervattensslänter på många sträckor, såväl för dagens som för ökade flöden. Vid framtida högre 

flöden bedöms erosionen komma att öka för samtliga delsträckor. Fram till år 2100 bedöms eros-

ionen i de södra delarna (Göteborg) vara från liten till sannolikt över 3 meter, i mittendelen (Par-

tille) och i början av de norra delarna (Lerum) bedöms erosionen vara från liten till sannolikt över 2 
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meter. För sträckan strax öster om Hillefors till strax väster om Floda finns ingen bottendata ef-

tersom området är naturskyddat, men sträckan bedöms som erosionskänslig baserat på de botten-

skjuvspänningar som beräknas kunna uppstå. 

 

Erosionens effekt på stabilitetsförhållanden längs älven fram till 2100 har studerats för nio utvalda 

beräkningssektioner. Sektionerna är valda så att de är representativa för olika områden längs älven 

med likartade geologiska och topografiska förhållanden samt jordlager med likartade geotekniska 

egenskaper och framtida erosion. De beräknade stabilitetsförändringarna har därefter antagits gälla 

för andra sektioner med samma förutsättningar. I beräkningarna har inte hänsyn tagits till föränd-

ringar i jordens egenskaper som avlastningen eventuellt skulle kunna medföra. Denna effekt be-

döms vara försumbar. I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till befintliga erosionsskydd. Detta 

med anledning av att utbredning, omfattning samt skicket av erosionsskydden under vattenytan är 

osäker. Beräkningarna är därmed utförda på säkra sidan vad gäller eventuella erosionsskydd. 

8.3 Analys 

Stabilitetsberäkningar har i Säveån genomförts enligt riktlinjer i styrande dokument för tekniskt ar-

bete, (SGI 2014). 

 

Beräkningarna har utförts med totalsäkerhetsfilosofi enligt en så kallad detaljerad utredning i enlig-

het med Skredkommissionens anvisningar (Skredkommissionen 1995; IEG 2010).  

 

Släntstabilitetsberäkningar har i samtliga fall utförts i odränerad- och kombinerad analys, undanta-

get fem sektioner där enbart dränerad analys utförts med hänsyn till friktionsjord i dessa sektioner. 

Stabilitetsberäkningarna har utförts med hjälp av datorprogrammet Slope/W version 8.0.10 i Geo-

Studio 2012. I Slope/W beräknas säkerhetsfaktorer mot skred och ras i jordslänter med jäm-

viktsekvationer i vertikalplanet. I de aktuella analyserna har cirkulärcylindriska och sammansatta 

glidytor beräknats med Morgenstern-Price's lamellmetod. Denna beräkningsmetod tar hänsyn till 

både moment och kraftjämvikt vid beräkning av säkerhetsfaktorer mot brott. 

 

Den farligaste glidytan för å- och undervattensslänten har redovisats grafiskt för odränerad och 

kombinerad analys. Dessutom har säkerhetsfaktorernas variation längs slänten och bortom denna 

redovisats. Variationerna har delats in i intervallerna 1,1-1,3; 1,3-1,5; 1,5-2,0 respektive 2,0-2,5. 

Exempel på redovisning av säkerhetsfaktorns variation ges i Figur 8.5.  
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Figur 8.5  Exempel på redovisning av beräkningsresultat i sektion med säkerhetsfaktorns variation med av-

ståndet från ån (Avstånd motsvarar avstånd till tänkt linje för åmitt längs Säveån – med längdmätningens bör-
jan i väster). 

8.4 Stabilitetsförhållanden i dagens situation 

Stabilitetsförhållandena längs Säveån är generellt sett dåliga med karterade skredärr på flera stäl-

len. Ett flertal stora skred har skett sedan 1900-talets början. Stabilitetsförhållandena har nu beräk-

nats i totalt 35 obelastade typsektioner (SGI 2016b) samt 3 lastsektioner och 8 ö-sektioner där 

samma jordmodell som i ordinarie obelastad sektion använts men med geometri från ett annat läge 

längs Säveån. Sektionernas lägen framgår av kartorna i Del 1 (SGI 2017a). Beräkningarna visar att 

sträckan mellan Göteborg och Partille samt vissa delar inom Lerums kommun är den del längs ut-

redningsområdet som har flest slänter med låg stabilitet. Här förekommer många slänter med säker-

hetsfaktorer lägre än 1,3. Generellt är det den odränerade analysen som är dimensionerande. I ut-

förda beräkningar är farligaste glidytan för kombinerad analys oftast väldigt liten. Små, korta glidy-

tor indikerar snarare ytlig erosion än låg stabilitet och är därmed inte relevanta att ta med i bedöm-

ningen av släntens totalstabilitet. 

 

Stabiliteten i de studerade sektionerna beskrivs översiktligt i detta avsnitt. Beskrivningen indelas i 

delområden med avseende på kommungränser längs älven, vilka också framgår av Figur 2.1, Kapi-

tel 2, Utredningens genomförande. Detaljerade beskrivningar av antagna förhållanden och resulta-

ten från stabilitetsberäkningarna för dagens klimat finns redovisade i Teknisk PM (SGI 2016b). I 

Tabell 8.4 nedan redovisas beräkningsresultaten per sektion. 

 

Stabilitetsförhållandena bedöms utifrån utredningens detaljeringsnivå och framräknad säkerhets-

faktor för respektive sektion (som är vald som representativ för ett geologiskt område). Nivån för 

denna utredning är översiktlig när man ser över hela utredningsområdet längs Säveån, även om den 

bedöms som detaljerad för respektive sektion. Vid den översiktliga områdesbedömningen som gäl-

ler stabilitetsförhållanden innebär tillfredsställande stabilitet att säkerhetsfaktorn är över 2, se Ta-

bell 8.1 och översiktlig utredning. 
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Tabell 8.1  Val av erforderlig säkerhetsfaktor, från IEG 2010. 

  

Område Göteborg 

Inom delområde Göteborg är stabiliteten otillfredsställande avseende en översiktlig utredningsnivå 

(Fc < 2). Beräknade säkerhetsfaktorer för odränerad analys ligger i allmänhet mellan strax under 1 

till cirka 1,6, där de högre värdena ligger i de östra delarna. Säkerhetsfaktorer under 1,0 beror för-

modligen på osäkerheter i bestämning av hållfasthet då använd jordmodell gäller för hela del-

sträckan i Göteborg. Dessutom finns osäkerheter i geometrin, endast en sektion är inmätt, i övrigt 

har NH-data använts i beräkningarna. Det är endast i en sektion som den kombinerade analysen är 

dimensionerande, i sektion 04945S, med en säkerhetsfaktor på 1,21 i odränerad analys och 1,08 i 

kombinerad analys. För vissa partier har åtgärder utförts som i många fall innebär att området har 

en högre säkerhet mot stabilitetsbrott än vad som visas i nu utförda beräkningar, men det kan även 

finnas områden med något lägre säkerhetsfaktorer. För i stort sett hela sträckan har detaljerade och 

fördjupade stabilitetsutredningar utförts i Göteborgs kommuns regi vilket innebär att nu framräk-

nade säkerhetsfaktorer inom en översiktlig utredning kan ge en konservativ bild över stabilitetsför-

hållandena. De utförda stabilitetsberäkningar har framför allt utförts för att användas i de sannolik-

hetsberäkningar som behövs för att utföra en skredriskklassning för dagens förhållanden och i jäm-

förelse med förhållandena år 2100. 

Område Partille 

I delområde Partille är stabiliteten otillfredsställande vad gäller en översiktlig utredningsnivå (Fc 

<2). Säkerheten är helt avhängig de geometriska förhållandena i respektive sektion/område, det vill 

säga hur branta och höga slänterna mot Säveån är. Säkerhetsfaktorn ligger mellan strax under 1 till 

cirka 1,6 för den odränerade analysen och mellan 0,9-1,4 för den kombinerade analysen. En hel del 

utredningar är utförda även här. Framför allt inom Partille centrala delar har detaljerade och fördju-

pade stabilitetsutredningar utförts för att säkerställa stabilitetsförhållandena, men även för andra 

bebyggda områden i öster har detaljerade och fördjupade utredningar utförts. 
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Område Lerum 

I delområde Lerum är stabilitetsförhållandena mer varierande, med tillfredsställande stabilitet för 

områdena på den norra och de östra delarna av sjön Aspen, men med otillfredsställande stabilitet i 

den södra delen avseende en översiktlig utredningsnivå (Fc < 2). För områdena längs Säveån är det 

otillfredsställande stabilitet med en säkerhetsfaktor för den odränerade analysen mellan 1,1-1,9 

ända upp till delen längst i öster av utredningsområdet där säkerhetsfaktorn är över 2. Säkerhetsfak-

torn för den kombinerade analysen varierar mellan 0,9-1,45 respektive över 1,8 för delen längst i 

öster. En hel del utredningar är utförda även här. Framför allt inom Lerums centrala delar har detal-

jerade och fördjupade stabilitetsutredningar utförts för att säkerställa stabilitetsförhållandena, men 

även för andra bebyggda områden i de östra delarna har detaljerade utredningar utförts. 

8.5 Stabilitetsförhållanden i ett framtida klimat 

Stabilitetsberäkningar har utförts för förhållanden som kan antas gälla år 2100 med de effekter som 

klimatförändringen bedöms kunna resultera i. Det bör observeras att de beräknade förändringarna 

av säkerhetsfaktorn är mycket osäkra och lokalt kan såväl större som mindre förändringar bli aktu-

ella. Förändringen i säkerhetsfaktor beror, förutom på erosionens storlek och läge, framför allt på 

släntens höjd, lutning och form. Stor betydelse har också den framtida markanvändningen med 

eventuella laster och markarbeten. Portrycks- och grundvattenförhållandena har mindre betydelse 

för stabilitetsförhållandena. 

 

Det bör påpekas att i områden där säkerheten mot stabilitetsbrott är låg för dagens förhållanden, 

kan även små förändringar orsakade av exempelvis erosion, utlösa skred. 

 

I Tabell 8.2 nedan redovisas beräkningsresultaten per sektion. 

Område Göteborg 

Inom delområde Göteborg, med tydlig botten- och slänterosion från liten till sannolikt över 3 me-

ter, visar beräkningarna att förändringarna i säkerhetsfaktor är stora för de erosionsutsatta delarna 

både för odränerad analys och kombinerad analys med kombinationen erosion och höjda grundvat-

ten- och portrycksnivåer. Säkerhetsfaktorn för kombinerad analys minskar här med cirka 30 % jäm-

fört med dagens förhållanden. För odränerad analys sjunker säkerhetsfaktorn mellan 0-15 % för be-

räknade sektioner. 

Område Partille 

Inom delområde Partille, med slänt- och bottenerosion från liten eller ingen till sannolikt över 2 

meter, visar beräkningarna att förändringarna i säkerhetsfaktor i regel är små vad gäller både odrä-

nerad analys och kombinerad analys med kombinationen erosion och höjda grundvatten- och port-

rycksnivåer för de västra delarna men ökar för områdena öster om cirka km 9900. Säkerhetsfaktorn 

för kombinerad analys minskar här (öster om km 9900) med 0-3 % jämfört med dagens förhållan-

den. För odränerad analys sjunker säkerhetsfaktorn mellan 0-11 % för beräknade sektioner. 

Område Lerum 

Inom delområde Lerum, med slänt- och bottenerosion från liten till sannolikt över 2 meter inom 

framför allt Lerums tätort visar beräkningarna att förändringarna i säkerhetsfaktor är stora för om-

råden med en i dag tillfredsställande stabilitet, både avseende odränerad analys och kombinerad 

analys med kombinationen erosion och höjda grundvatten- och portrycksnivåer. Säkerhetsfaktorn 

för kombinerad minskar här med 6-40 % och odränerad analys minskar med 5-18 % jämfört med 

dagens förhållanden enligt utförda beräkningar. Säkerhetsfaktorerna för odränerad analys håller sig 
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dock över 2, och glidytorna i de utförda kombinerade analyserna är väldigt små. För områden med 

låg och otillfredsställande stabilitet i dag minskar den med mellan 2-20 % för kombinerad analys 

och för odränerad analys med 0-2 %. 

 
 

Tabell 8.2  Sammanställning av resultat från stabilitetsberäkningar – Dagens klimat med och utan last (33 typ-

sektioner, varav 3 räknats på både norra och södra sidan Säveån, samt 8 ö-sektioner) och framtida klimat (11 
sektioner). Ö-sektioner innebär att jordmodellen är den samma som i sektionsnamnet och geometrin är från 
sektionsläget som är angivet inom parentes. Exempelvis betyder ”03665N ösekt (04125N)” att jordmodellen är 
samma som i 03665N men geometrin är från sektion 04125N. 

Del av 
Säveån 

Sektion nr  
Dagens klimat Framtida klimat 

Procentuell för-
ändring ~ [%] 

Fc Fk Fc Fk Fc ; Fk 

Göteborg 

01820S 1,25 1,17    

01820S lastsektion 1,14 1,08    

02495N 1,09 1,05    

03065S 1,4 1,35 1,2 0,91 -15; -33 

03065S lastsektion 1,32 1,28    

03665N 0,98 0,95    

03665N ösekt 
(04125N) 

1,22 0,96    

03955S lastsektion 1,34 1,3 1,3 0,96 -3; -26 

04945S ösekt 
(04500S)  

1,15 1,04    

04945S* 1,21 1,08 1,21 1,08 -0; -0 

04945N* 1,6 1,19 1,6 1,19 -0; -0 

04945S ösekt* 
(05500S) 

1,28 0,96    

06220N 1,22 1,18    

06620N ösekt 
(07000) 

1,45 1,13 1,38 -  

Partille 

06955S 1,59 1,38 1,58 1,37 -1; -1 

08125S* 1,04 0,93 1,04 0,93  

08125N* 1,31 1,04 1,31 1,04  

08675S 1,29 1,11    

09830N 1,29 1,25 1,27 1,21 -2; -3  

10240S 1,48 1,43    

09830N ösekt 
(11020N) 

1,26 0,86 1,12 0,83 -11; -3 

09830N ösekt 
(11500N) 

0,89 0,86    

10535S 0,98 0,94 0,95 - -3; - 

10535S ösekt 
(11250S) 

1,22 1,17    

11600S  0,86**    

12335S 1,22 1,13    

12920N 1,18 1,06 1,18 1,06 -0; -0 

13855N  0,91**    
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Lerum 

15840S  2,12**    

17695N 2,11 2,09    

17815S 1,12 
1,12 
1,96** 

   

18575N 4,86 4,82    

19140N 2,97 1,34 2,52 1,12 -15; -16 

19685S 1,86 1,38    

19925N 1,23 0,89 1,21 0,7 -2; -21 

21120S 1,61 1,45    

ösekt 21120S 
23040S 

1,07 1,06    

22150N 1,25 1,21    

23895N 1,13 1,06    

24340N  1,49**    

24965S  0,93**    

26785N 1,23 1,12    

27150S 1,58 1,25 1,58 1,23 -0; -2 

28775S 2,19 1,83    

28775N 2,45 1,91 2,01 1,14 -18; -40 

29920N 5,12 3,24    

* Ingen modellerad erosion – stabilitet oförändrad 2100  

** Dränerad på grund av friktionsjord 

  



 
 

SGI Publikation 38–2 

81 (138) 

 

9. Sannolikhetsanalys 

 

9.1 Metodik – sannolikhetsberäkning 

Vald metodik vid beräkning av sannolikhet för stabilitetsbrott i Säveån har utgått från det arbete 

som genomfördes vid beräkning av sannolikhet för stabilitetsbrott i Norsälven, vilket i sin tur i ut-

gick från det arbete som genomfördes vid Göta älvutredningen. Utgångspunkten har varit att ge-

nomföra arbetet på ett liknande sätt som vid arbetet med Norsälven, men att anpassa till rådande 

specifika förhållanden i Säveån när detta har varit nödvändigt.  

 

I Göta älvutredningen nyttjades en statistisk metod kallad FORM (First Order Reliability Method) i 

kombination med Janbus direktmetod och en idealiserad modell för slänten (för beskrivning av me-

todik för Göta älv se Berggren et al. 2011). Denna metod fungerar väl vid odränerade analyser, 

men om ett dränerat brott kan förväntas utgöra en betydande del av glidytan blir beräkningarna 

både omfattande och komplicerade. De geologiska förhållandena vid Norsälven, med ett större in-

slag av silt och friktionsjordar, förväntades innebära att den kombinerande analysen i större ut-

sträckning skulle bli dimensionerande än vad som var fallet vid Göta älvutredningen. Därför under-

söktes möjligheterna att använda punktskattningsmetoden, PEM, med indata från resultat av tradit-

ionella stabilitetsanalyser utförda i SLOPE/W. För beskrivning av punktskattningsmetoden se ex-

empelvis Sällfors (1990). Bedömningen gjordes att metoden var lämplig att använda för Norsälven. 

Eftersom de norra delarna av Säveån liknar de geologiska förhållanden som förekommer i Norsäl-

ven, med ett större inslag av friktionsjord och en förväntan om att kombinerad analys i större ut-

sträckning blir dimensionerande än odränerad analys gjordes bedömningen att PEM-metoden 

skulle vara lämplig att använda även för Säveån.  

 

För att avgöra om punktskattningsmetoden var en lämplig metod att använda vid arbetet med Nors-

älven, gjordes en jämförelse mellan metodiken använd i Göta älvutredningen och punktskattnings-

metoden på underlag från Göta älvutredningen. Två stycken sektioner från Göta älv beräknades 

med SLOPE/W och sannolikheten beräknades med punktskattningsmetoden i MS Excel. Resulta-

ten jämfördes därefter med de resultat som erhållits när sektionerna hanterats enligt Göta älvmeto-

diken. Eftersom geologin skiljer sig något mellan Norsälven och Göta älv, valdes sektionerna ut så 

att de i så stor utsträckning som möjligt skulle kunna representera förhållanden i Norsälven. Resul-

taten från beräkningarna med punktskattningsmetoden befanns likvärdiga de erhållna resultaten ut-

förda med Göta älvmetodiken (FORM), varför bedömningen gjordes att punkskattningsmetoden 

var en lämplig såväl som praktisk metod att använda för Norsälven. 

 

Den vid Norsälven och Säveån använda metodiken baserad på punktskattningsmetoden, PEM, byg-

ger på indata till stabilitetsberäkningar utförda i SLOPE/W. Med punktskattningsmetoden utförs 

För att erhålla en så god beskrivning av verkligheten som möjligt har den traditionella beräk-
ningen av säkerhetsfaktorer kompletterats med en bedömning av sannolikheten för skred, där 
hänsyn tas till den osäkerhet som finns i de ingående parametrarna i stabilitetsberäkningarna. 
Stabiliteten analyseras med hjälp av dessa parametrar vilka ges en variation som beskriver 
deras osäkerhet. Variationen bestäms i varje enskilt fall med hjälp av erfarenhet från liknande 
områden samt med statistik från undersökningar och mätningar. Några parametrar ändras 
med tiden och till följd av klimatets förändring, vilket innebär att beräkningar måste göras både 
för en nutida och för en framtida situation. Efter utförda sannolikhetsberäkningar i respektive 
sektion kan man utläsa vilken sannolikhetsklass som sektionen tillhör och därmed även områ-
det den representerar. 
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beräkningar där indata för stokastiska variabler varieras en i taget. Teoretiskt sett skulle osäkerheter 

kunna anges för variabler som rör geometri, hållfasthet, inre och yttre last samt vattentryck. För att 

antalet beräkningar ska bli överkomligt gäller det att avgöra vilka parametrar som är av betydelse 

för brottsannolikheten, så att rätt osäkerheter studeras. 

 

I Göta älvutredningen gjordes en studie av parametrarnas betydelse för brottsannolikheten, Falemo 

(2012). För Norsälven användes denna studie som underlag för att komma fram till vilka paramet-

rar som skulle betraktas som probabilistiska och vilka som skulle betraktas som deterministiska för 

Norsälven. De variabler som bedömdes ha betydelsefull påverkan på brottsannolikheten i beräk-

ningarna var odränerad skjuvhållfasthet, dränerad skjuvhållfasthet samt tunghet. Dessa parametrar 

anges med en osäkerhet som uttrycks i form av medelvärde och standardavvikelse (genom en vari-

ationskoefficient) med antagandet att parametrarna är normalfördelade. Den geometriska osäker-

heten som råder genom att man använder sig av en typsektion som ska representera en längre 

sträcka tar man hänsyn till genom att ta fram extra sektioner för de delar som har en geometrisk av-

vikelse som påverkar säkerhetsfaktorn nämnvärt. Underlaget avseende geometrin i respektive be-

räkningssektion anses ha hög noggrannhet. 

 

Med bakgrund av de geologiska likheterna gjordes för Säveån motsvarande bedömning som för 

Norsälven vad gäller vilka parametrar som hade betydelsefull påverkan på brottsannolikheten. För 

Säveån bedömdes dessutom geometrin vara en faktor av stor betydelse. För att hantera skillnader i 

geometrin har så kallade Ö-sektioner beräknats i större utsträckning för Säveån än för Norsälven. 

En Ö-sektion är en sektion som skiljer sig från den geometri som är avsedd att representera en viss 

sträcka. Längs Säveån förekommer större variation i släntgeometri inom de representativa sträck-

orna än vad fallet var för Norsälven. 

 

För att få fram representativa värden på den odränerade skjuvhållfastheten sammanställs och utvär-

deras indata från vingförsök, fallkonförsök, CPT-sonderingar och skjuvförsök, där klart avvikande 

värden sållas bort. För den odränerade skjuvhållfastheten tillämpas en variansreduktion på 0,6-1 

beroende på släntens höjd på samma sätt som i Göta älvutredningen och arbetet med Norsälven 

(0,6 för stora glidytor, H > 10 meter och 1,0 för små glidytor, H < 4 meter (Berggren et al. 2011). 

Detta görs för att ta hänsyn till medelvärdets variation inom en stor volym, utan att ha tillgång till 

resultatet från fler undersökningar. Med en stor glidyta är det troligt att variationer hos den stude-

rade egenskapen utjämnas, varvid osäkerheten för det sammanvägda medelvärdet minskar. 

 

Variationskoefficienten för den odränerade skjuvhållfastheten har antagits vara 20 % där bedöm-

ningsunderlaget varit bristfälligt eller obefintligt, exempelvis för jordmaterial under älvbotten. För 

områden där bedömningsunderlaget varit bättre har generellt variationskoefficienten varit i stor-

leksordningen 15-20 % vid markytan för att minska med djupet till storleksordningen 10-15 %. Va-

riationskoefficienten för jordens tunghet har bedömts vara 3 % och för jordens friktionsvinkel 6 % i 

de södra delarna av älven för att norr om Stenkullen i Lerums kommun bedömts vara 6,5 %. För 

den kombinerade analysen har variationskoefficienten för kohesionsinterceptet antagits vara av 

samma storleksordning som för odränerad skjuvhållfasthet (c’ = 0,1·cu). Övriga ingående paramet-

rar har betraktats som deterministiska. 

 

Inledningsvis vid stabilitetsberäkning i beräkningsprogrammet SLOPE/W används medelvärdet för 

de ingående parametrarna, för att beräkna en säkerhetsfaktor som motsvarar säkerhetsfaktorns me-

delvärde. En jämförelse görs mellan den odränerade och den kombinerade analysen för att avgöra 

vilken av beräkningarna som är dimensionerande. I Norsälven gjordes jämförelsen i enlighet med 

det arbete som redovisas i Alén et al. (2000). Kombinerad analys ger en lägre säkerhetsfaktor än 

odränerad analys och om skillnaden blir stor mellan dessa analyser anses kombinerad analys vara 

avgörande enligt sambandet som visas i följande figurer, se Figur 9.1 och Figur 9.2. Även i Säveån 

gjordes först en jämförelse på detta sätt. Resultatet blev att ett stort antal sektioner, där man hade 

kunnat förvänta sig att odränerad analys skulle vara dimensionerande, visade sig med denna metod 
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ha kombinerad analys som dimensionerande beräkning. Detta bedömdes inte vara rimligt och i stäl-

let fick kvoten Fodr/Fkomb > 1,15 ligga till grund för bedömningen (baseras på kvoten av erforder-

lig säkerhetsfaktor enligt Skredkommissionen). Se även Tabell 8.1). En större kvot än 1,15 och den 

kombinerade analysen valdes som dimensionerande, vilket gav ett rimligare utfall. 

 

Sektioner som beräkningsmässigt har ett medelvärde på säkerhetsfaktorn mindre än ett, F < 1 har 

ett inkluderat modellfel, exempelvis för konservativt valda materialparametrar eller anisotropief-

fekter som inte beskrivits. Dessa sektioner har inte räknats om med en bättre beskriven modell. 

Även om värdet på säkerhetsfaktorn är mindre än ett är det beräkningsmässigt möjligt att beräkna 

en variationskoefficient för säkerhetsfaktorn, VF. För att ta höjd för det inbyggda modellfelet har 

denna antagits inte kunna ha ett lägre värde än 10 % för kombinerad analys och 15 % för odränerad 

analys i de fall då medelvärdet för säkerhetsfaktorn varit mindre än ett. Generellt för samtliga sekt-

ioner gäller att en lägre variationskoefficient för säkerhetsfaktorn än 6 % inte är rimligt att anta 

med underlag från en översiktlig utredning. 

 

 

 

Figur 9.1  Sammanställning av resultat från utförlig analys i nordöstra Göta älvdalen. pf betecknar skredsan-

nolikhet och F säkerhetsfaktor mot brott, bestämd med traditionell analys. LN anger att säkerhetsfaktorn anta-
gits lognormalfördelad. Gräns, Odrän respektive komb anger gränser för sannolikhetsklasser som gäller odrä-
nerad analys respektive kombinerad analys för olika sektioner (ex Odrän 2, Komb 2 osv)  (Figur 5.8 i SGI 
Rapport 58, Alén et al. 2000). 
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Figur 9.2  Alternativt sätt att redovisa Figur 9-1 (Bengtsson 2015).  

 

 

För den dimensionerande analysen görs sedan beräkningar enligt punkskattningsmetoden för att be-

stämma medelvärdet och variationskoefficienten för säkerhetsfaktorn samt brottsannolikheten. 

Detta innebär att odränerad skjuvhållfasthet, dränerad skjuvhållfasthet (friktionsvinkeln och kohes-

ionsinterceptet) samt tungheten varieras mellan max och min. Stabilitetsberäkningar med varierad 

indata görs i SLOPE/W och resultatet blir åtta stycken säkerhetsfaktorer, som sedan används för att 

ta fram medelvärdet och variationskoefficienten för säkerhetsfaktorn samt brottsannolikheten. För 

att förenkla dessa beräkningar utförs de i MS Excel. 

 

För Säveån har liksom för Norsälven och Göta älvutredningen sannolikheten för skred indelats i 

fem sannolikhetsklasser, S1-S5, se Tabell 2.1. De gränser mellan sannolikhetsklasser som använts i 

Göta älvdalen och för Norsälven har förutsatts även vara tillämpliga i fallet Säveån. Gränserna mel-

lan de olika sannolikhetsklasserna har satts utifrån europeiska och svenska byggnormer som all-

mänt används för konstruktion av byggnader. Klasserna har valts så att sannolikhetsklass S5 inne-

bär sämre förhållanden än den sämsta klass som kan accepteras för temporära konstruktioner, me-

dan sannolikhetsklass S1 innebär bättre stabilitet än kraven för vanliga byggnader (Berggren et al. 

2011). 

 

De valda sannolikhetsklasserna och gränserna mellan dessa redovisas i Tabell 9.1 samt i Figur 9.3. 

Figur 9.3 visar även sambandet mellan brottsannolikheten pf och säkerhetsfaktorn F med varie-

rande variationskoefficient VF. Detta samband gäller under förutsättning att naturliga logaritmen 

för säkerhetsfaktorn är normalfördelad, vilket är ett antagande som har gjorts vid beräkningarna. 

Gränserna mellan de olika klasserna har valts med hänsyn till: 

• sannolikhet för brott vad gäller olika säkerhetsklasser enligt europanormer 

• gränser i tidigare svenska normer 

• tidigare använda gränser i utredningar i Göta älvdalen. 
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Tabell 9.1  Beskrivning av indelningen av de olika sannolikhetsklasserna. 

Sannolikhetsklass Sannolikhet för skred Relativ brottsannolikhet 

Sannolikhetsklass 1, S1 Försumbar Pf < 3∙10-6 

Sannolikhetsklass 2, S2 Låg 3∙10-6 < Pf < 10-4 

Sannolikhetsklass 3, S3 Viss 10-4 < Pf < 3∙10-3 

Sannolikhetsklass 4, S4 Tydlig 3∙10-3 < Pf < 10-1 

Sannolikhetsklass 5, S5 Påtaglig Pf > 10-1 

 

 

 

Figur 9.3  Figuren visar kopplingen mellan säkerhetsfaktorn och brottsannolikheten med hänsyn till variations-

koefficienten, VF, på säkerhetsfaktorn (Efter Figur 3.1 i Delrapport 28, Berggren et al. 2011). 

 

 

Vissa variabler förändras eller varierar med tiden på ett sätt som kan förmodas ha inverkan på 

skredsannolikheten. Detta gäller framför allt variabler, som beskriver geometri, laster, grundvatten- 

och portrycksförhållanden. Generellt har detta tidsberoende åsidosatts i utförda sannolikhetsberäk-

ningar. Istället har ett urval av beräkningssektionerna analyserats vad gäller hur sannolikheten för 

skred förändras vid inverkan av erosion och förändrat portryck med ett tidsperspektiv fram till 2100 

och en omfattning enligt Kapitel 6, Yt- och grundvatten, Kapitel 7, Erosion samt styrdokument 

(SGI 2017d). 

9.2 Metodik – skredutbredning 

Inom Göta älvutredningen beräknades skredutbredning för bakåtgripande skred med en metod spe-

ciellt utvecklad för Göta älvdalen av Larsson et al. (2008). Metoden modifierades något för Göta 

älvutredningen med två fall; lutning 1:10 respektive 1:15 (SGI 2012) från släntfot. Eftersom jordla-

gerförhållandena för Norsälven skiljer sig från de i Göta älvdalen verifierades metodiken avseende 

dessa förhållanden genom en studie av olika faktorers inverkan på skredutbredningen (Järvin 
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2014). Jordlagerförhållandena längs Säveån är mer lika Göta älvdalen, men även här gjordes en ut-

värdering av skredutbredning. Baserat på utbredningen av inträffade skred längs med Säveån dela-

des ån in i olika avsnitt med trolig skredutbredning. Denna utbredning jämfördes sedan med grän-

sen för skredutbredning enligt metodiken i Göta älvutredningen. Eftersom de enligt ovan marke-

rade skredutbredningarna stämde väl överens med metodikens resultat bedömdes metodiken från 

Göta älvutredningen kunna tillämpas även för Säveån. Denna metodik beskrivs här kortfattat. 

 

Metoden bygger på analyser av inträffade bakåtgripande skred varvid utbredningen av skredet från 

släntfot till skredets bakkant har kunnat kopplas till sensitiviteten i jorden. För bedömning av skre-

dutbredningen utgår man från den kritiska glidytan närmast släntkrön (initial glidyta). Den fortsatta 

utbredningen bakåt bestäms med hjälp av en linje från släntfot med lutningen 1:n, se Figur 9.4. 

Faktorn n är en funktion av sensitiviteten hos leran inom den jordvolym som berörs av initialskre-

det. För initiala glidytor vid eller under strandlinjen beräknas en vidare utsträckning bakåt med 

hjälp av faktorn n gånger slänthöjden. Den sannolikhetsklass som gäller för initialskredet antas 

gälla också för det område som bedöms kunna omfattas av efterföljande sekundärskred. 

 

 

 

Figur 9.4  Bedömning av utbredning av sekundära skred i sensitiv lera (Figur från Kapitel 9, SGI 2012). 

 

 

Vid den ursprungliga metodiken för skredutbredning, enligt Larsson (2008) ökade n-värdet succe-

sivt med ökad sensitivitet. Vid den praktiska tillämpningen av metodiken i Göta älvutredningen var 

en förenkling nödvändig. Förenklingen och den praktiska användningen innebar att för leror med 

uppmätt sensitivitet mellan 50 och 99 antas n = 10 och för leror med sensitivitet mellan 100 och 

199 en lutning n = 15, se Figur 9.4. För kvicklera med extremt höga sensitiviteter, större än 200, 

antogs att ett initialskred som når denna lera kommer att sprida sig inom hela området med extrem 

kvicklera, vilket kan innebära ända fram till omgivande fastmark. I Säveån, liksom i Norsälven, an-

vändes samma gräns för sensitiviteter mellan 50 och 99, lutning 1:10, men för samtliga sensitivite-

ter större än 100, en lutning på 1:15, baserat på utbredningen av inventerade tidigare skred, vilka 

inte nått längre än 1:15. 
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9.2.1 Specialregler använda inom utredningen 

1. Skredutbredningen bestäms för den initiala glidyta med lägst säkerhetsfaktor som berör en 

jordvolym med en sensitivitet lika eller högre än 50. 

2. I sektioner, där säkerhetsfaktorn enligt odränerad analys är mindre än eller lika med 1,3, alter-

nativt enligt kombinerad analys 1,2, bestäms utbredningen för den initiala glidytan som har en 

säkerhetsfaktor enligt odränerad analys av 1,3 (respektive 1,2) om denna berör en jordvolym 

med en sensitivitet lika eller högre än 50. 

3. I de fall där någon glidyta skär igenom ett jordlager med en sensitivitet över 50 eller möjlig fö-

rekomst av kvicklera, flyttas dess sannolikhetsklass bakåt i sektionen (i riktning från släntkrön) 

motsvarande en lutning 1:10 respektive 1:15 från älvbottnen. Detta gäller för alla glidytor oav-

sett sannolikhetsklass. Utbredningen begränsas om det förekommer sonderingar som visar lera 

med en sensitivitet lägre än 50 på ett avstånd mindre än utbredningen för 1:10 alternativt 1:15. 

I så fall flyttas sannolikhetsklassen endast till läget för denna sondering. Detta har dock inte fö-

rekommit i Säveån. 

 

 

 

Figur 9.5  Diagram över i utredningen använt samband mellan sensitivitet och faktorn n (SGI 2012). 

 

 

Som underlag för bedömning av skredutbredning markerades borrpunkter, som enligt kolvprovtag-

ning har en sensitivitet över 50 på någon nivå, i GIS-karta. Borrpunkterna markeras med olika fär-

ger beroende på sensitivitetens värde i överensstämmelse med intervaller enligt Figur 9.5 respek-

tive Figur 9.6. Sonderingspunkter där CPT-sondering eller totaltrycksondering påvisar möjlig före-

komst av kvicklera markerades manuellt. Möjlig förekomst av kvicklera från sonderingarna utvär-

deras med hjälp av ett av SGI framtaget program för detta ändamål (Löfroth 2011) se även Avsnitt 

5.5. 

 

Skredutbredning

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200 250

Sensitivitet, St

F
a
k
to

r 
n



 
 

SGI Publikation 38–2 

88 (138) 

 

 

Figur 9.6  Exempel på redovisning av undersökningspunkter i lera med olika värden på maximalt uppmätt 

sensitivitet. (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan) 

9.3 Indelning och beräkningsförutsättningar 

För Säveån har 35 nya sektioner räknats på en sträcka av cirka 30 km. I Göta älv fanns ett stort un-

derlag att hantera och Norsälven hade en avsevärt mindre mängd underlag, tidigare utförda utred-

ningar. Säveån i sin tur hade en mycket stor mängd material i väster, medan det var en något 

mindre mängd i den östra delen av sträckan. Samtliga sektioner valdes ut för analyser av sannolik-

het för skred. Utöver det har ett stort antal lastsektioner och ö-sektioner3 räknats samt känslighetsa-

nalyser utförts. 

 

Göteborgsområdet betraktades som ett område ur geologiskt perspektiv vad gäller indata på de geo-

tekniska parametrarna till stabilitetsberäkningen (utvärdering skjuvhållfasthet), eftersom dessa vi-

sade god överrensstämmelse, se vidare Kapitel 8. För Partille och Lerum har en liknande samman-

slagning inte kunnat göras av de nya sektionerna mer än för tre sektioner i Partille och två i Lerum. 

                                                      

 

 
3 Extrasektioner med samma jordmodell som en beräkningssektion men med geometri från ett annat 

snitt/längdmätning. 
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Övriga sektioner har betraktats som oberoende av varandra i detta avseende. Den odränerade skjuv-

hållfastheten var den parameter som varierade mest och därför uppvisade störst variationskoeffici-

ent. Vid ett värde på Vf > 20-25 % gjordes emellertid bedömningen att variationen var för stor och 

att en omvärdering behövde göras av om de olika borrhålen kunde anses tillhöra samma typmiljö 

eller inte, så att variationskoefficienten kunde begränsas till att variera mellan Vf > 6-20 %. Variat-

ionskoefficienten för tungheten utvärderades till Vf = 3 %. För inre friktionsvinkel har ansatts ett 

värde φ’ = 30° och Vf = 6-6,5 % över hela sträckan. 

9.4 Analys 

9.4.1 Dagens klimat 

Var och en av de 35 sektionerna, 3 lastsektionerna respektive ö-sektionerna, beräknades med 

punktskattningsmetoden och indata från utvärderingen. Det krävdes åtta stycken stabilitetsberäk-

ningar i SLOPE/W per sektion där de stokastiska variablerna, tunghet, odränerad skjuvhållfasthet 

och dränerad skjuvhållfasthet varierades från max till min med en parameter åt gången. För de be-

räknade säkerhetsfaktorerna togs sedan ett medelvärde fram med tillhörande variationskoefficient 

och brottsannolikhet. Oavsett beräkningsresultat sattes ett lägsta värde på 6 % som gräns för variat-

ionskoefficienten för säkerhetsfaktorn, eftersom ett lägre värde än detta inte bedömdes vara rimligt. 

 

Vid överföring av beräknad skredsannolikhet till plankarta antogs respektive sektion representera 

ett visst område beroende på geologisk/geoteknisk karaktär, geometri samt lastförutsättningar. 

Gränserna mellan de olika sannolikhetsklasserna och beräknad variationskoefficient för säkerhets-

faktorn (VF) användes för att identifiera de säkerhetsfaktorer som utgör gränsen mellan de olika 

klasserna. Säkerhetsfaktorer upp till F = 3 har tagits fram i SLOPE/W för beräknade sektioner och 

lagts in i sannolikhetskartan. Med utgångspunkt i detta har sedan gränserna för sannolikhetsklas-

serna kunnat ritas ut i plankartan från strandlinjen och in mot land. Eftersom utredningen är över-

siktlig representerar sektionerna ett större område. Stabilitetsberäkningen i respektive sektionen har 

jämförts med eventuella tidigare utförda beräkningar/utredningar i detta område för att avgöra om 

beräkningen har kunnat anses representativ för området eller om en omvärdering måste utföras. I 

vissa områden har kompletterande beräkningar utförts där de geometriska förutsättningarna mellan 

närliggande sektioner skiljt sig alltför mycket från aktuell typsektion alternativt att lastförutsätt-

ningarna varit annorlunda, jordmodellen har dock antagits vara densamma som i typsektionen. 

 

Vid uppritning har inte hänsyn tagits till utförda förstärkningsåtgärder och befintliga konstruktioner 

till skillnad från vad som gjordes i Norsälven. Detta på grund av att det generellt är svårt att få fram 

relationshandlingar på utförda åtgärder och således svårt att verifiera om föreslagen åtgärd är utförd 

eller inte. På kartorna illustreras de områden som omfattas av insamlade sen tidigare utförda geo-

tekniska detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar. Inom de områdena tonas sannolikhets-

klassen ned då mer detaljerat underlag finns att studera. Underliggande sannolikhetsklassning redo-

visas då detta utgör underlag för klimatpåverkan, det vill säga förändringen av sannolikhetsklass till 

år 2100. 

 

Sannolikhetsklasserna illustreras på plankarta med olika färger, se exempel i Figur 9.8. 

 

Risk för bakåtgripande skred inverkar också på hur skredutbredningen bedöms och illustreras i 

plankartan. Som tidigare nämnts följer förfarandet huvudsakligen det som nyttjades i Göta älv (se 

Avsnitt 9.2). 
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9.4.2 Framtida klimat 

Erosionsprocessen i Säveån och dess inverkan på älvens geometri presenteras i Kapitel 7, Erosion. 

Områden längs ån som utsätts för erosion i dagens situation beskrivs samt vilka ytterligare sträckor 

som kommer att påverkas av ett ökat flöde på grund av klimatförändringen. Vid högre flöden till 

följd av förändrat klimat bedöms den totala erosionen öka till mellan 0,5 och möjligen över 2-3 me-

ter för olika delsträckor. 

 

I Kapitel 8, Stabilitetsberäkningar beskrivs hur säkerhetsfaktorer med hänsyn till påverkan av eros-

ionen samt en ökning av grundvatten- och porvattentryck, har beräknats inom representativa del-

sträckor längs ån och hur dessa beräkningar har använts för att bedöma effekten längs andra delar 

av ån. För att illustrera inverkan av erosion och en ökning av grundvatten- och porvattentryck har 

beräkningar utförts i 15 representativa sektioner längs ån. Sex av sektionerna bedömdes dock efter 

beräkning att de inte skulle påverkas av erosion. Förändring av sannolikheten, och därmed i vissa 

fall förändring av sannolikhetsklass, har beräknats för de nio sektionerna som beräknats till att på-

verkas av erosion. Samtliga 15 sektioner har sedan använts för bedömningen av klimatpåverkan 

längs hela sträckan. Bedömningen har gjorts utifrån likartad geometri, beräknad erosion samt geo-

tekniska förutsättningar. 

 

Vid beräkning av erosionens inverkan på stabilitetsförhållandena erhålls lägre beräknade säkerhets-

faktorer mot stabilitetsbrott, vilket innebär en direkt påverkan på sannolikheten och sannolikhets-

klassen. Resultaten från utförda beräkningar visar att sannolikheten för skred ökar till följd av ett 

förändrat klimat med bland annat ökade flöden. Förändringarna har dock olika omfattning längs 

med sträckan, dels på grund av att erosionen sker i olika omfattning i olika områden, dels på grund 

av att sannolikheten för skred för dagens förhållanden varierar mellan de olika områdena. 

 

I Bilaga 2 samt i Figur 9.7 redovisas resultaten av hur sannolikhetsklassen i de beräknade fallen 

ändras från dagens klass till samma eller en högre klass med hänsyn till klimatpåverkan. 
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Figur 9.7  Sammanställning över förändring av Sannolikhetsklass fram till år 2100  

 

Redovisning av tolkning av klimatpåverkan 

Klimatförändringens effekt på skredrisken avser påverkan på sannolikheten för skred. Föränd-

ringen i klimatet innebär att sannolikheten för skred ökar eller så sker inte någon förändring. Kli-

matförändringen orsakar inte någon minskning av sannolikheten för skred. Klimatpåverkan redovi-

sas på sannolikhetskartorna och på skredriskkartorna i Del 1, Sammanfattning och kartredovisning 

(SGI 2017a). 

 

Notera att sannolikhetsklass anges som heltal på karta, men bedömningen vad gäller klimatpåver-

kan baseras på en teoretisk decimal. Se Figur 9.7 för förtydligande vad gäller ändringen av sanno-

likhetsklass. Det ska dock noteras att för de slänter som redan har påtaglig eller tydlig sannolikhet 

för skred kan redan en liten förändring av geometrin, orsakad av erosion, innebära att ett skred utlö-

ses. Observera att för områden med högsta sannolikhetsklass (S5) i dagens klimat kan inte sanno-

likhetsklassen öka. 

 

Klimatets påverkan på skredsannolikhet delas upp i tre klasser, se Tabell 9.2 och bedöms enligt ne-

dan: 
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Liten påverkan: Klimatförändringen innebär ingen generell förändring av sannolikhetsklass. Med 

”ingen generell förändring” menas att sannolikheten förändras upp till ett halvt steg för områden 

med låg sannolikhet (S1-S2) i dagens klimat, medan det för områden med viss till påtaglig sanno-

likhet (S3-S5) inte innebär någon förändring. 

 

Måttlig påverkan: Klimatförändringen innebär att sannolikhetsklassen förändras med ett halvt till 

ett steg i områden med låg sannolikhet (klass S1-S2) i dagens klimat, medan det för områden med 

viss till påtaglig sannolikhet (klass S3-S5) förändras med upp till ett halvt steg. 

 

Stor påverkan: Klimatförändringen innebär att sannolikhetsklassen förändras med mer än ett steg 

i områden med låg sannolikhet (klass S1-S2) i dagens klimat och mer än ett halvt steg i områden 

med viss till påtaglig sannolikhet (klass S3-S5). 

 

 
Tabell 9.2  Definition av klimatpåverkan utifrån förändring, det vill säga höjning av sannolikheten från dagens 

klimat till förhållandena år 2100 (erosion samt höjning av portryck och grundvattennivåer) för olika sannolik-
hetsklasser. S-klass 5 max innebär en säkerhetsfaktor som i dag ligger på 1,0 och klimatpåverkan kan inte 
beräknas. Här görs skattningen av klimatpåverkan enbart från storleken på modellerad erosion och bedöms 
som måttlig eller stor klimatpåverkan.  

Klimatpåverkan S-klass 1-2 S-klass 3-5 S-klass 5 max 

Liten 0-0,49 0 - 

Måttlig 0,5-1 0-0,5 Ingen erosion 

Stor > 1 > 0,5 Erosion 

 

 

I Figur 9.8 illustreras sannolikhetsklassningen på plankarta med olika färger samt klimatpåverkan 

som blå linjer med olika linjetyp för olika grader av klimatpåverkan. Linjerna är redovisade i 

strandlinjen på respektive sida av Säveån och kan på så sätt representera olika klimatpåverkan för 

den norra respektive södra sidan.  
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Figur 9.8  Kartutsnitt med exempel på bedömning av skredsannolikheten (Sannolikhetsklass 1 till 5). Gröna 

streck innebär nya fält- och laboratorieundersökta sektioner. Röda streck innebär sektioner där inga nya fält- 
och laboratorieundersökningar utförts, och gula streck är ö-sektioner, vilka alla använts vid bedömningen av 
sannolikhetsklass. Blå linjer med olika linjetyp utmed respektive strandlinje (norra och södra sidan av Säveån) 
representerar känslighet för klimatpåverkan. (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan)  

 

 

  
 

Figur 9.9  Legend för hur sannolikhetsklasserna illustreras i färg. 

 

 

Resultaten för hur sannolikhetsklassen i de beräknade fallen ändras från dagens klass till samma 

eller en högre klass med hänsyn till klimatpåverkan har sedan använts för bedömningen av de olika 

delsträckornas känslighet för klimatpåverkan, se Tabell 9.3. 
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Mellan längdmätning km 21800 och 22800 samt mellan km 23400 och 28300 saknas bottendata 

och bottenerosion har därför inte kunnat beräknas. För att bedöma klimatpåverkan på denna sträcka 

har en bedömning gjorts baserad på jordartskarta, erosionsindex och modellerade bottenskjuvspän-

ningar. I modellen för bottenskjuvspänningar har bottennivån utgjorts av interpolerade höjddata 

från Lantmäteriets höjdmodell tillsammans med en bedömning av vattendjupet utifrån ortofoton (se 

vidare Kapitel 7). Bedömd klimatpåverkan för områden utan bottendata framgår av Tabell 9.4. 
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Tabell 9.3  Bedömd känslighet för klimatpåverkan för respektive längdmätning utmed norra respektive södra 

sidan av Säveån samt vilken sektion bedömningen för delsträckan är gjord utfirån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Längdmät-
ning 
[km] 

Norra sidan Representativ klimat-
sektion  
(se bilaga 2) 

Södra sidan Representativ klimat-
sektion 
(se bilaga 2) 

0-4600 M 3955 S M 3065 S 

4600-6000 L 4945 N; 6220 N L 4945S; 6955 S 

6000-6400 M 3955 S M 3065 S 

6400-6600 L 4945 N M 3065 S 

6600-6800 M 3955 S L 6955 S 

6800-6900 L 4945 N M 3065 S 

6900-7000 L 6220 N L 6955 S 

7000-7200 M 6220 N, ö-sekt 7000N M 6955 S_mod 

7200-9900 L 8125 N; 9830 N L 8125 S; 8675 S 

9900-10300 M 9830 N_mod  M 10240 S_mod 

10300-10500 L 9830 N S 10535 S 

10500-10600 L 9830 N M 10535 S 

10600-10750 S 9830 N, ö-sekt 11020 N M 10535 S 

10750-10850 L 9830 N M 10535 S 

10850-11100 S 9830 N, ö-sekt 11020 N M 10535 S 

11100-11300 L 9830 N L 10535 ö-sektion 11250 

11300-11400 M 9830 ö-sektion 
11500_mod1 

L 10535 ö-sektion 11250 

11400-11550 M 9830 ö-sektion 11500 L 10535 ö-sektion 11250 

11550-11750 S 9830 ö-sektion 11500 M 12335 S_mod1 

11750-11850 S 9830 ö-sektion 11500 L 12335 S_mod2 

11850-11900 M 9830 ö-sektion 11500 L 12335 S_mod2 

11900-12050 M 9830 ö-sektion 
11500_mod1 

M 12335 S_mod1 

12050-18600 L 12920 N + Aspen L 12335 S_mod2 + Aspen 

18600-19100 S 19925 N och S_mod1 M 19140N 

19100-19400 L 19140 N S 19925 N och S_mod1 

19400-19500 S 19925 N och S_mod1 M 19925 N 

19500-19700 M 19925 N M 19925 N 

19700-20100 S 19925 N och S_mod1 S 19925 N och S_mod1 

20100-20300 M 19925 N M 19925 N 

20300-20600 S 19925 N och S_mod1 M 19925 N 

20600-21200 M 19925 N L 21120S 

21200-21800 L 22150 N L 21120 S  

22650-23300 L 22150 N L 21120 S 

23300-23400 L 23895 N L 21120 S 

28300-28800 L 28775_mod1 L 28775 N_mod1 

28800-28900 S 28775 N S 28775 N 

28900-30000 L 29920 N L 28775 N_mod1 
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Tabell 9.4  Bedömd klimatpåverkan för sträckor utan bottendata (längdmätning km 21800-22800, km 23400-

28300). Bedömning är baserad på tidigare geotekniska utredningar i kombination med jordartskarta, erosions-
index (EI 1-5) och modellerade bottenskjuvspänningar. Modellerade bottenskjuvspänningar är här baserade 
på bedömt vattendjup utifrån interpolerade höjddata och vattendjup från ortofoton. EI 1-5: 1= mycket liten rela-
tiv omfattning av erosion och 5 = mycket stor relativ omfattning av erosion. 

Längdmät-
ning 

Norra sidan Kommentar 
Södra si-
dan 

Kommentar 

21800-21950 L Låga skjuvspänningar enligt si-
mulering. EI 3-4. 

L Ytterkurva. Måttliga-höga skjuv-
spänningar enligt simulering. EI 
2-3. 
Bedömning gjord utifrån glidyta i 
sektion 22150 N. 

21950-22650 L Förmodad hård botten. Måttliga 
skjuvspänningar enligt simulering. 
EI för sträckan 21950-22400: 3-4. 
EI för sträckan 22400-22650: 2. 

L Förmodad hård botten. Måttliga 
skjuvspänningar enligt simule-
ring. 

23400-23500 M Måttliga-höga skjuvspänningar in-
vid ytterkurvan enligt simulering. 
EI 4. 

L Låga skjuvspänningar enligt si-
mulering. EI 2-3. 

23500-23900 L Måttliga skjuvspänningar enligt si-
mulering. Förmodad hård botten. 
EI 3-5. Troligen liten erosion. 

L Måttliga skjuvspänningar enligt 
simulering. Förmodad hård bot-
ten. EI 2-3. Troligen liten eros-
ion. 

23900-25200 M Höga bottenskjuvspänningar en-
ligt simulering. Förmodad hård 
botten. Troligen liten botteneros-
ion, men slänterosion kan före-
komma, särskilt i ytterkurvor. 
Branta slänter ovan vattenytan. EI 
3 (1-2). 

L Höga bottenskjuvspänningar 
enligt simulering. Förmodad 
hård botten. Troligen liten bot-
tenerosion. Med hänsyn till 
grovt material, alternativt berg, i 
slänterna bedöms klimatpåver-
kan liten. EI 3 (1). 

25200-28300 M Enligt simulering av bottenskjuv-
spänning baserat på ett vatten-
djup av cirka 2 meter indikerar det 
höga skjuvspänningar i ytterkur-
vorna och lägre skjuvspänningar i 
innerkurvorna. Med antagandet 
av att botten främst bedöms som 
hård, gör detta förmodligen ingen 
bottenerosion. Däremot kan slänt-
erosion förekomma vilket påver-
kar stabiliteten. EI 2-5. 
 
Sektion 27150 ligger också som 
stöd i bedömningen. Som försik-
tighetsprincip sätts känslighet för 
klimatpåverkan som måttlig. Det 
finns några mindre undantag där 
klimatpåverkan sätts som låg på 
grund av närhet till berg eller frikt-
ionsmaterial. 

M Enligt simulering av botten-
skjuvspänning baserat på ett 
vattendjup av cirka 2 meter indi-
kerar det höga skjuvspänningar 
i ytterkurvorna och lägre skjuv-
spänningar i innerkurvorna. 
Med antagandet av att botten 
främst bedöms som hård, gör 
detta förmodligen ingen botten-
erosion. Däremot kan slänteros-
ion förekomma vilket påverkar 
stabiliteten. EI 1-4. 
 
Sektion 27150 ligger också som 
stöd i bedömningen. Som för-
siktighetsprincip sätts känslighet 
för klimatpåverkan som måttlig. 
Det finns några mindre undan-
tag där klimatpåverkan sätts 
som låg på grund av närhet till 
berg eller friktionsmaterial. 
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             Steg 1                            Steg 2                                       Steg 3 

10. Konsekvensanalys 

 

10.1 Inledning 

Metodiken för att analysera konsekvenserna av skred vid Säveån bygger vidare på den kvalitativa 

metodik för konsekvensklassning som togs fram för skredriskkarteringen i Norsälven (SGI 2015b) 

vilken arbetats fram bland annat utifrån en metod att värdera konsekvenser kopplat till stranderos-

ion (Rydell et al. 2012). I Rydell et al. (2012) ingår ett flertal parametrar för en kvalitativ bedöm-

ning av konsekvenser som grundar sig i sin tur på McLaughlin och Coopers arbete med Coastal 

Vulnerability Index (McLaughlin & Cooper 2010). 

 

En kvalitativ värdeklassning har utförts med en klassning mellan 1-5 för ingående objekt i tre GIS-

lager byggnadsändamål, transportinfrastruktur (vägar och järnvägar) och förorenade områden var 

för sig. Värdeklass 1 avser lägsta klass och 5 den högsta. Den högsta klassen för respektive GIS-

lager (för varje ytenhet) styr vilken konsekvensklass som redovisas i konsekvenskartan. De bygg-

nadsändamål och infrastrukturobjekt som ingår i analysen är baserade på Lantmäteriets fastighets-

karta. Förorenade områden är baserade på de mest förorenade områdena i länsstyrelsernas databas 

och EBH-stöd (MIFO-klass 1 och 2).  Värdeklassningen av objekten är gjord utifrån fyra aspekter – 

liv, miljö, ekonomi och samhällsfunktion. För byggnadsändamål används alla fyra aspekter, för 

transportinfrastruktur används ekonomi och samhällsfunktion, och för förorenade områden används 

enbart aspekten miljö. I Figur 10.1 redovisas principen för arbetsgången. Mer detaljerad informat-

ion ges i Avsnitt 10.4 samt i fördjupningsbilaga SGI 2017c. 

 

 

 

     

 

 

Figur 10.1  Översiktlig beskrivning av steg i metodiken för konsekvensklassning. 

 

 

 

Konsekvensen vid ett skred i kombination med sannolikheten för skred bildar underlag för be-
dömningen av skredrisken. Syftet med konsekvensbedömningen är att identifiera de konse-
kvenser som kan uppstå och värdeklassa dessa. Konsekvenserna av skred kan bli omfat-
tande beroende på var skredet sker och dess utbredning. Tidpunkten kan också påverka kon-
sekvensens utfall, då många människor kan vistas på ett ställe under en kortare tid. Det finns 
många olika objekt i samhället som kan drabbas och storleken på konsekvens beror även av 
vilket objekt som skadas. Konsekvenskartan visar förhållandena vid en viss tidpunkt, vilket in-
nebär att förändrad markanvändning kan ändra klassningen. 
 
 
 

Inventering: 

- Byggnadsändamål 

- Transportinfrastruktur 

- Förorenade områden 

Värdeklassning 

- Liv 

- Miljö 

- Ekonomi 

- Samhällsfunktion 

Konsekvensklassning 

- Högsta värdeklass 

- Redovisning i GIS 
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10.2  Metodutveckling för Säveån 

Metodutvecklingen för konsekvensanalysen är en process där olika värderingsmetoder diskuteras. 

En diskussion har varit huruvida konsekvenserna skulle beskrivas med en kvalitativ värdering eller 

med monetära värden. Monetära värden användes inom Göta älvutredningen (GÄU 2012). För att 

uppnå syftet att ta fram en generell metod valdes istället en kvalitativ värdeklassning för den fort-

satta utvecklingen av metoden. Utvecklingen av den kvalitativa metoden påbörjades redan vid 

skredriskkarteringen av Norsälven (SGI 2015d), och har fortsatt för skredriskkarteringen av Sä-

veån. I värdeklassningen ingår inte pågående utbyggnad enligt detaljplan eller planerad exploate-

ring. Nybyggnation pågår ständigt och det är omöjligt att värdera planerade objekt som inte uppda-

terats i Lantmäteriets data. 

 

Nytt är att förorenade områden ingår som ett datalager i konsekvensanalysen för Säveån jämfört 

med den analys som gjordes i Norsälven. 

 

Nytt är även att samråd med intressenter utförts vad gäller ett första utkast på konsekvenskartan. 

Vid samrådet presenterades utkastet för representanter från Göteborg, Lerum och Partille kommu-

ner. Vid det fortsatta arbetet har kommunernas kommentarer övervägts. I de fall värdeklassningen 

blivit olika diskuterades rimlig klassning och gemensamt beslut inom uppdragsgruppen fattades. 

 

I uppföljningen av skredriskkarteringens resultat i Norsälven framkom det från Trafikverket att 

vägar ansågs för högt klassade, i jämförelse med byggnadslagrets nivåer. Värdeklass 5 för byggna-

der innebär katastrofala konsekvenser i samma storleksordning som att en multiarena drabbas av 

skred. Några hundra meter av en större motorväg som försvinner i ett skred låg på samma nivå 

(klass 5, katastrofala konsekvenser) och det ansågs inte vara jämförbart. Utifrån ovanstående utför-

des en analys av olika underlag som tydligare kunde visa på vad konsekvenserna kan bli om en 

större väg drabbas. Bland annat användes en metod för beräkning av sannolikheten av att om-

komma utifrån närvarofaktor och betingad sårbarhet (Falemo et al. 2011). För väg E20 vid Finn-

gösa i Partille kommun (längs Säveån) beräknades exempelvis 0,1 människor omkomma vid ett 

skred. En beräkning gjordes även för omledningskostnaden utifrån en förenklad metod från Trafik-

verket (EVA-systemet) och visade en kostnad på cirka 100 miljoner kronor för tre månader (kost-

nadsschabloner från år 2005, Vägverket 2005). Ett exempel på ett verkligt fall är de ekonomiska 

konsekvenserna efter skredet på E6 i Småröd år 2006. Trafikantkostnader, omledningskostnader 

och återställande av både väg och järnväg beräknades till 519 miljoner kronor (Johansson & Ryen  

2009). Den siffran kan jämföras med GÄU där konsekvensklass 5 motsvarar ett värde över 650 

miljoner kronor. Utifrån detta underlag värdeklassas samtliga vägtyper förutom övriga vägar ned 

en klassnivå jämfört med Norsälven (SGI 2015). En ytterligare utveckling av metoden jämfört med 

Norsälven är att aspekten samhällsfunktion mer tydligt inkluderas i värdeklassen genom att höja 

upp samtliga väg- och järnvägstyper en klass i de fall de är klassade som riksintresse. 

10.3 Underlag 

10.3.1 Dataunderlag 

För framtagande av konsekvenskartan, och som underlag för värdeklassningen av de tre datalagren 

(byggnadsändamål, transportinfrastruktur och förorenade områden), har ett flertal dataunderlag och 

dokument använts:  

 

 



 
 

SGI Publikation 38–2 

99 (138) 

 

Byggnadsändamål 

• Lantmäteriet GSD-Fastighetskartan, bebyggelse (BY), 2016-09-06. 

• Lantmäteriet (2015a) Handbok Ajourhållning Byggnad. Lantmäteriet, version 10.2, 2015-02-

10. Denna rapport ger en förklaring av byggnadsändamålen och systemet med att ajourhålla 

underlaget. 

Transportinfrastruktur 

• Lantmäteriet GSD-Fastighetskartan, kommunikation (vägar VL, övriga vägar VO, järnväg JL), 

2016-09-06. 

• Lantmäteriet (2011b) Detaljtypskatalog-Kommunikation. Specifikationsberedare ILSS. 

FSM05:13C02. 2011-04-11. Dokumentet är en specifikation av fastighetskartan och inriktas 

mot kommunikation. I dokumentet kan man bland annat hitta olika vägtyper och vägbredd. 

• Trafikverket (2010) PM Riksintressen för trafikslagens anläggningar. Senast uppdaterad 2013. 

Förorenade områden 

• Lantmäteriet GSD-Fastighetskartan, fastighetsgränser (AY), 2016-09-06. 

• Länsstyrelsens databas för förorenade områden och information i EBH-stödet (april 2016).  

Övrigt 

• Lantmäteriet (2015b) Produktbeskrivning: GSD-Fastighetskartan, vektor. Lantmäteriet, Geo-

grafiska Sverigedata. Dokumentversion 6.18. 2015-06-15. I dokumentet beskrivs hur GSD-Fas-

tighetskartan är strukturerad och bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databa-

ser.  

• Data för natur och kultur som finns i kartvisningstjänsten har hämtats som WMS-tjänst från 

Naturvårdsverket respektive Riksantikvarieämbetet.   

 

Kommunen ansvarar för uppgifterna i byggnadsregistret. De ajourhåller uppgiftena om byggna-

derna genom LINA-systemet (som förvaltas av Lantmäteriet). Förändringar i byggnadsbeståndet, 

till exempel vid nybyggnation eller avregistrering av byggnad på grund av rivning etcetera ajour-

hålls av kommunen så att registret blir uppdaterat (det är osäkert hur ofta uppdateringen sker) 

(Lantmäteriet 2014). Länsstyrelsens databas för förorenade områden (EBH-stöd) ajourhålls av 

Länsstyrelsen, men kommer i framtiden även kunna uppdateras av kommunerna. 

10.3.2 Samråd med intressenterna 

I metodutvecklingen av skredriskkarteringen ingår att ta fram ett arbetssätt för att involvera intres-

senter (kommun, länsstyrelsen, andra myndigheter och experter) i värderingen av konsekvensun-

derlag. Arbetsprocessen som har använts vid värdeklassning av konsekvenser vid Säveån kommer 

att fortsätta utvecklas för att användas vid framtida skredriskkartering (till exempel Ångermanäl-

ven). 

 

För att utveckla och implementera en metod för att inkludera förorenade områden i konsekvensana-

lysen har dialog förts med Länsstyrelsen i Västra Götaland med personer både inom vattenförvalt-

ningen och inom förorenade områden. Länsstyrelsen har även deltagit med sin expertkunskap i 

själva värdeklassningsarbetet. 
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I arbetet med att ta fram ett underlag till en workshop träffade SGI i augusti 2015 Göteborgs stad 

för att diskutera bland annat konsekvensanalysen av Säveån. Under workshopen presenterade SGI 

preliminära resultat av konsekvensanalysen för alla kommunerna med målet att samla synpunkter 

om konsekvensklassningen och metoden. Detta för att konsekvenskartan ska bli mer relevant för 

kommunernas planeringsbehov. Workshopen ägde rum den 19 oktober 2015 i SGI:s lokaler i Göte-

borg.  Totalt 15 personer, från Lerums kommun, Partille kommun, Göteborgs stad och SGI, deltog. 

Efter workshopen följde SGI upp med möten i Lerum och Partille under december 2015. Där gavs 

kommunerna tillfälle att ge specifika kommentarer på värdeklassningen av byggnadsändamål samt 

transportinfrastruktur. Alla kommunerna skickade skriftliga kommentarer på utkastet av konse-

kvenskartan. 

 

I den nuvarande värdeklassningen av byggnader och transportinfrastruktur har det tagits hänsyn till 

32 specifika och fem generella kommentarer från kommunerna. Några kommentarer handlade om 

klassificeringen av vägarna, där kommunerna har viktat vissa små vägar med lokal betydelse högre 

på grund av samhällets funktionalitet. Kommunerna gav även kommentarer om byggnader med 

stora kulturvärden. Det har inte varit möjligt att ändra värdeklassningen på dessa byggnader ef-

tersom det i dagsläget saknas ett systematiskt tillvägagångssätt för att värdera kulturvärden för hela 

karteringsområdet. Synpunkter från kommuner har också gällt objekt som inte är byggnader eller 

transportleder (vattentäkter, ställverk, ledningar för VA och så vidare). Värdeklassningen utgår från 

tidigare (10.1 och 10.3) beskrivna befintliga datalager, och objekt som inte finns med där kan heller 

inte värdeklassas med nuvarande metod. 

10.4  Metod för konsekvensklassning 

För konsekvensklassning av Säveån har tre datalager använts och värdeklassats: byggnadsändamål, 

transportinfrastruktur och förorenade områden. Byggnadsändamål beskriver byggnader med olika 

ändamål, till exempel kemisk industri, flerfamiljshus med mera. Transportinfrastruktur beskriver 

vägar och järnvägar av olika storlek och betydelse. Förorenade områden är objekt som är kraftigt 

förorenade där MIFO riskklass 1 och 2 tagits med. 

 

I metoden utförs i huvudsak en identifiering av objekt och en generell och mycket översiktlig vär-

deklassning av möjliga konsekvenser av ett skred. Klassningen knyter an till klassningen från tidi-

gare skredriskutredningar och motsvarar en stegvis ökning av konsekvenserna i klasserna. I Tabell 

10.1 redovisas benämningen av respektive konsekvensklass. 

 

 
Tabell 10.1  Indelning och beskrivning av konsekvensklasserna, se vidare Tabell 10.3 för detaljerad informat-

ion. 

Konsekvensklass Konsekvenser av skred 

K1 Lindriga 

K2 Stora 

K3 Mycket stora 

K4 Extremt stora 

K5 Katastrofala 
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Principer för konsekvensklassning: 

 

• Konsekvensklassningen av byggnadsändamål, transportinfrastruktur och förorenade områden 

görs genom en värdeklassning av aspekterna liv, miljö, ekonomi och samhällsfunktion (Tabell 

10.2) som i sin tur bygger på en inventering av objekten. Det är en relativ värdeklassning som 

görs mellan de tre datalagren och visas i konsekvensklasserna 1-5. 

• Benämningen på konsekvensklasserna kommer från GÄU (SGI 2011), som i sin tur bygger på 

en skredriskanalys av Alén et al. 2000. Klass 5 innebär katastrofala konsekvenser och särskil-

jer vissa objekt. Klass 4 innebär extremt stora konsekvenser och klass 3 mycket stora konse-

kvenser. Dessa ligger på en hög konsekvensnivå. Även klass 2 bedöms ha stora konsekvenser. 

För klassarna 5, 4, 3 och 2 bedöms det finnas en större sannolikhet för att människor kan vara 

närvarande och därmed bedöms samtliga dessa konsekvensklasser vara höga. Klass 1 bedöms 

ha en låg sannolikhet för närvaro av människor och bedöms ha lindriga konsekvenser. 

• Analysen görs för 10-meters rutor där varje ruta tilldelas värdeklass 1-5 för vart och ett av de 

tre datalagren. Varje ruta får samma konsekvensklass som den enskilt högsta värdeklass i rutan 

(det vill säga det datalager som ger högst värde). 

• Med den generella värdeklassning som grund har kommunerna, utifrån sin lokalkännedom, gi-

vit förslag på objekt som bör klassas annorlunda. Ändringarna har utförts av SGI i samråd med 

kommunen.  

• Ytor på kartan där det varken finns byggnader, transportinfrastruktur eller förorenade områden 

enligt de tre datalagren har tilldelats konsekvensklass 1. Det bör observeras att dessa ytor ändå 

kan innehålla objekt som kan ge konsekvenser vid ett skred, till exempel kraftledningar, vatten-

täkt, avloppsledning, kulturhistorisk byggnad etcetera. Dessa objekt har inte funnits tillgängliga 

för hela karteringsområdet och ingår därför inte i analysen. 

• Datalagren för byggnader och infrastruktur har buffrats (förstorats) med en yta av 20 meter för 

att få med objektens närmaste omgivning i värdeklassningen. Det gör att objekten synliggörs 

bättre i kartan samt att inkludera objektens närmaste omgivning (serviser med mera) i värde-

klassningen. 

• För förorenade områden har en yta skapats utifrån fastighetsgränsen där området ligger, alter-

nativt så har en ungefärlig avgränsning gjorts utifrån kunskap om var föroreningen finns. 

• Konsekvenser som berör naturvärden och kulturvärden visas i den digitala kartvisningstjänsten 

genom länk till externt kartmaterial (WMS-tjänster) från Naturvårdsverket och Riksantikva-

rieämbetet. Detta på grund av svårigheten att värdera natur och kultur på ett likartat sätt som 

övriga områden. 

10.4.1 Värdeklassning av konsekvenser 

Ingående värdeklassning för de tre datalagren redovisas i Tabell 10.2 samt i SGI, 2017c. 

Aspekterna liv, miljö, ekonomi och samhällsfunktion vägs in i en samlad bedömning för byggnads-

ändamål. Aspekterna ekonomi och samhällsfunktion vägs in i en samlad bedömning för transport-

infrastruktur. För förorenade områden har enbart aspekten för miljökonsekvensen vägts in. 
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Tabell 10.2. Aspekter som har använts för att värdeklassa respektive datalager. 

Datalager Aspekter 

Liv Miljö Ekonomi Samhällsfunktion 

Byggnadsändamål* x x x x 

Transportinfrastruktur**    x x 

Förorenade områden***  x   

* Byggnadslagret innehåller information om vilket ändamål byggnaden har till exempel. flerfamiljshus, småhus, skolor, 

sjukhus, olika typer av industrier, vattenverk, energianläggningar etcetera. 

** Transportinfrastruktur innehåller vägar och järnvägar. 

*** För förorenade områden ingår endast MIFO riskklass 1 och 2. 

 

 

Värdeklassningen av byggnadsändamål utfördes i en arbetsgrupp (fem personer från SGI) med 

Lantmäteriets beskrivning av byggnadsändamål och SGI:s klassningskriterier (se Tabell 3 i SGI 

2015) inför konsekvensklassningen inom skredriskkarteringen för Norsälven. Utifrån denna grund-

värdering har Säveåns konsekvenser värdeklassats enligt fyra aspekter – liv, miljö, ekonomi och 

samhällsfunktion. Objekten i datalagren har getts en konsekvensklass, relativt varandra, inom fem 

klasser. 

 

Värdeklassning av vägar görs utifrån ett kriterium som är vägens bredd samt utifrån riksintresse-

klassning. Vägens bredd får motsvara betydelsen av vägen och mängden trafik på vägen. Det ger 

konsekvenser för två utvalda aspekter: ekonomi och samhällsfunktion. 

 

För förorenade områden är det områden med MIFO riskklass 1 och 2 som värderats utifrån bedömd 

påverkan på vattenmiljön om det förorenade markområdet skulle glida ut i ån vid ett skred. 

Liv 

I aspekten liv görs en enkel bedömning över det antal liv som sannolikt kan drabbas om ett skred 

skadar ett objekt. Med ordet drabbas menar vi både fysisk och psykisk skada samt dödsfall. Det 

görs ingen uppdelning av dessa konsekvenstyper. Byggnader kan generellt sett ha många männi-

skor samlade i lokalerna under olika stor del av dygnet vilket ger en direkt effekt på liv om de drab-

bas. Vid skada på transportinfrastruktur är det generellt sett inte lika stor sannolikhet att människor 

drabbas som det är för ett område med byggnader. Aspekten liv har därför bedömts som lägre än de 

övriga aspekterna och har inte värdeklassats för transportinfrastrukturen. Förorenade områden kan 

ge sekundära effekter på människors hälsa. Om en vattentäkt eller vattenledning drabbas av förore-

ningar kan det bli mer påtagligt att människors liv och hälsa påverkas. Men eftersom sekundära 

samhällskonsekvenser inte ingått i bedömningarna och dataunderlag för vattentäkter och ledningar 

inte varit tillgängliga har aspekten liv inte värdeklassats för förorenade områden. 

Miljö 

I miljö ingår direkt föroreningsspridning (exempelvis vid industriolycka), långsiktig påverkan av 

förorening och eventuellt stor geografisk spridning. Miljön kan drabbas till exempel om miljöfarlig 

verksamhet drabbas, om ett förorenat område påverkas av skred eller om ett fordon med farligt 

gods skadas. För transportinfrastruktur har det dock antagits som låg sannolikhet att miljön ska 

drabbas genom farligt godstransport i jämförelse med sannolikheten för konsekvenser inom eko-

nomi och samhällsfunktion, och därför har miljöaspekten inte värderats för transportinfrastruktur. 

Miljöaspekten har således värderats enbart för byggnadslagret och förorenade områden.  

Ekonomi 

I ekonomi ingår värdet av en byggnad, mark, värdet av en verksamhet samt påverkan på längre sikt. 

Ett kärnkraftverk, ett sjukhus, en kemisk industri hamnar i värdeklass 5. De flesta industrier har ett 
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stort ekonomiskt värde, men hamnar endast i klass 4 för att särskilja dem från de största konse-

kvenserna. En skola och ett badhus hamnar som exempel i klass 3. I lägre värdeklasser hamnar som 

exempel ekonomibyggnad i klass 2 och komplementbyggnad i klass 1. Riksintresseklassad väg 

samt riksintresseklassad järnväg hamnar i klass 5 eftersom omledning av trafik, återuppbyggnad av 

en trafikled och effekter på näringslivet kan bli mycket kostsamt. Aspekten ekonomi har inte värde-

klassats för förorenade områden. Det finns för stora osäkerheter med att beräkna en realistisk total 

saneringskostnad.   

Samhällsfunktion 

I aspekten samhällsfunktion görs en bedömning av hur viktiga objekten är för samhället. Vissa ob-

jekt har en livsavgörande betydelse. Det är framför allt inom byggnadsändamål samt transportinfra-

struktur som denna aspekt är viktig. Det är objektens direkta samhällsfunktion som bedöms. För 

förorenade områden är aspekten inte relevant. Riksintresseklassad motorväg samt riksintresseklas-

sad järnväg hamnar på klass 5 inom samhällsfunktion. 

 

Tabell 10.3 visar hur objekten i de tre datalagren har värdeklassas utifrån aspekterna liv, miljö, eko-

nomi och samhällsfunktion och tilldelats en klass mellan 1-5. Och i Figur 10.2 visas ett kartutsnitt 

med exempel på hur olika byggnadsändamål, väg och järnväg samt MIFO-områden värdeklassats. 
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Tabell 10.3  Objekten i de tre datalagren har värdeklassats utifrån aspekterna liv, miljö, ekonomi och sam-

hällsfunktion och tilldelats en värdeklass mellan 1-5. 

Värdeklass Byggnadsändamål Transportinfrastruktur * Förorenade områden** 

5 
 

Katastrofala  
konsekven-

ser 
 

LIV: Antal skadade eller omkomna 
människor som sannolikt kan drab-
bas vid vistelse i en multiarena,  
MILJÖ: Katastrofala konsekvenser 
för miljön, motsvarande kärnkraft-
verk eller sevesoanläggning, 
EKONOMI: Katastrofalt stora eko-
nomiska förluster som särskiljer sig 
från de flesta ekonomiska förluster, 
motsvarande kärnkraftverk eller se-
vesoanläggning 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
mycket stor samhällsfunktion, mot-
svarande sjukhus. 

LIV:  
MILJÖ: 
EKONOMI: Katastrofalt stora eko-
nomiska förluster som särskiljer sig 
från de flesta ekonomiska förluster, 
motsvarande riksintresseklassad 
motorväg samt riksintresseklassad 
järnväg, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 

mycket stor samhällsfunktion, mot-
svarande riksintresseklassad mo-
torväg samt riksintresseklassad 
järnväg. 

LIV:  
MILJÖ: Katastrofala konsekvenser 
för miljön, motsvarande att hela 
vattendragets ekosystem med dess 
funktioner och struktur slås ut, samt 
att nyckelarter försvinner. 
Miljökvalitetsnormer för vatten över-
skrids under lång tid (generations-
perspektiv), 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION:  

4 
 

Extremt stora  
konsekven-

ser 
 

LIV: Antal skadade eller omkomna 

människor som sannolikt kan drab-
bas vid vistelse på en större skola, 
flerbostadshus eller större järn-
vägsstation,  
MILJÖ: Extremt stora konsekven-
ser för miljön, motsvarande metall-
industri 
EKONOMI: Extremt stora ekono-
miska förluster, motsvarande me-
tallindustri, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
stor samhällsfunktion, motsvarande 
vårdcentral. 

LIV:  
MILJÖ:  
EKONOMI: Extremt stora ekono-
miska förluster, motsvarande mo-
torväg samt järnväg, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
stor samhällsfunktion, motsvarande 
motorväg samt järnväg. 
 

LIV:  
MILJÖ: Extremt stora konsekven-
ser för miljön, motsvarande att hela 
vattendragets ekosystem med dess 
funktioner och struktur slås ut, men 
återhämtar sig gradvis, nyckelarter 
försvinner temporärt. 
Miljökvalitetsnormer för vatten över-
skrids under lång tid (> 6 år). 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION: 

3 
 

Mycket stora  
konsekven-

ser 

LIV: Antal skadade eller omkomna 
människor som sannolikt kan drab-
bas vid vistelse i ett småhus med 
flera bostäder,  
MILJÖ: Stora konsekvenser för mil-
jön, motsvarande badhus, 
EKONOMI: Stora ekonomiska för-
luster, motsvarande badhus, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 

medelstor samhällsfunktion, mot-
svarande djursjukhus. 

LIV:  
MILJÖ 
EKONOMI: Stora ekonomiska för-
luster, motsvarande allmän väg 
klass I (bredd >7m) samt spår-
vagnsväg, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
medelstor samhällsfunktion, mot-
svarande allmän väg klass I (bredd 
>7m) samt spårvagnsväg, 
 

LIV:  
MILJÖ: Mycket stora konsekvenser 
för miljön, motsvarande att vatten-
dragets ekosystem med dess funkt-
ioner och struktur slås ut lokalt. 
Miljökvalitetsnormer för vatten över-
skrids under lång tid (> 6 år). 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION:  

2 
 

Stora  
konsekven-

ser 
 

LIV: Troligt ett fåtal människor som 
skadas,  
MILJÖ: Medelstora konsekvenser 
för miljön, motsvarande ospecifice-
rad ekonomibyggnad 
EKONOMI: Medelstora ekono-
miska förluster, motsvarande ospe-
cificerad ekonomibyggnad 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
liten samhällsfunktion, motsva-
rande distributionsbyggnad. 

LIV:  
MILJÖ: 
EKONOMI: Medelstora ekono-
miska förluster, motsvarande all-
män väg klass II (bredd 5-7m), 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
liten samhällsfunktion, motsva-
rande allmän väg klass II (bredd 5-
7m). 

LIV:  
MILJÖ: Stora konsekvenser för mil-
jön, motsvarande att vattendragets 
ekosystem med dess funktioner 
och struktur slås ut lokalt. 
Miljökvalitetsnormer för vatten över-
skrids under kort tid (< 6 år) eller 
endast lokalt. 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION:  

1 
 

Lindriga  
konsekven-

ser 
 

LIV: Troligt inga människor som 
skadas eller omkommer,  
MILJÖ: Lindriga konsekvenser för 
miljön, motsvarande komplement-
byggnad, 
EKONOMI: Lindriga ekonomiska 
förluster, motsvarande komple-
mentbyggnad, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
mycket lindrig samhällsfunktion, 
motsvarande komplementbyggnad. 

LIV:  
MILJÖ: 
EKONOMI: Lindriga ekonomiska 
förluster, motsvarande allmän väg 
klass III (bredd <5m) samt övriga 
vägar, 
SAMHÄLLSFUNKTION: Förlust av 
lindrig samhällsfunktion, motsva-
rande allmän väg klass III (bredd 
<5m) samt övriga vägar. 
  

LIV:  
MILJÖ: Lindriga konsekvenser för 
miljön, motsvarande liten lokal på-
verkan på ekosystemet och inga 
miljökvalitetsnormer för vatten ris-
kerar att överskridas. 
EKONOMI:  
SAMHÄLLSFUNKTION:  

* För transportinfrastruktur är inte aspekten liv en betydande faktor eftersom det sannolikt är få människor som drabbas 

vid skred på väg (jämfört med byggnadsändamål). Miljö bedöms inte heller vara en betydande faktor inom transportinfra-

strukturen (i jämförelse med byggnadsändamål). De andra aspekterna har dominerande betydelse. 

** För förorenade områden har enbart aspekten miljö legat som grund för värdeklassning. Bedömningen har gjorts för 

vattenmiljön, inte landmiljön.   
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Ytor på kartan där det varken finns byggnader, transportinfrastruktur eller förorenade områden en-

ligt de tre datalagren har tilldelats konsekvensklass 1. I konsekvensklass 1 kan även fler objekt fin-

nas, men som inte ingår i de tre datalagren som använts. Det kan som exempel vara fotbollsplaner, 

kraftledningar, VA-ledningar etcetera. Men det kan även vara föroreningar som spridit sig från ett 

förorenat område men där utbredningen av föroreningen inte framgår av det använda datalagret. 

Även naturvärden och kulturvärden kan finnas inom klass 1, men de har inte heller ingått i ana-

lysen. Natur- och kulturvärden kan dock visas separat i den digitala kartvisningstjänsten. 
 

Figur 10.2  Kartutsnitt med exempel på värdeklassning av konsekvensobjekten byggnader, vägar och järnvä-

gar, samt MIFO-riskklassade områden. (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan) 

10.4.2 GIS-analys 

Konsekvensklassningen har genomförts som en GIS-bearbetning med en kombination av raster- 

och vektoranalyser. De värdeklassade datalagren har buffrats (förstorats) med 20 meter för att få 

med objektens närmaste omgivning. Ytorna fördes sedan över till rasterformat med en upplösning 

av 10 meter per pixel. De tre lagren (byggnadsändamål, transportinfrastruktur och förorenade om-

råden) processerades därefter samman enligt metoden att högsta värdeklass gav pixelvärdet. Det 

resulterande lagret gjordes om till vektordata för att tillsammans med sannolikhetsklassningen 

kunna processas till en riskkarta. Ett exempel på konsekvenskarta för Säveån visas i Figur 10.3. 

Samtliga kartor redovisas i Del 1, Sammanfattning och kartredovisning (SGI 2017a), samt i en 

webbaserad kartvisningstjänst. 
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Figur 10.3  Konsekvenskarta över del av Säveån, blad 2. (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

 

 

 

Figur 10.4  Legend för hur konsekvensklasserna illusteras i färg. 

10.5 Redovisning av resultat 

Konsekvensklassningen redovisas i kartor i SGI 2017a och i en kartvisningstjänst. I kartvisnings-

tjänsten kan man tända och släcka olika konsekvenslager för att tydligare se vad som ligger bakom 

färgmarkeringen. Färgmarkeringen i kartan representerar en konsekvensklass, se Figur 10.4. Be-

nämningen av varje konsekvensklass är satt utifrån GÄU-metoden (SGI 2011). Utöver de objekt 

som konsekvensklassats med klass 1 representerar klass 1 även mark eller objekt som inte ingår i 

klassningen, det vill säga övriga konsekvenser. 

 

I dessa övriga konsekvenser ligger även natur- och kulturvärden. Dessa illustreras dock med sym-

boler på konsekvenskartan i den digitala kartvisningstjänsten, till skillnad från andra övriga konse-

kvenser som varken illustreras eller värdeklassas. Det ligger i användarens intresse att addera natur- 

och kulturvärdena till konsekvensklassningen för att få ett mer komplett konsekvensvärde. Konse-

kvensbedömning av objekt i denna rapport är gjord för bedömning av möjliga konsekvenser av 
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skred. Samma konsekvenskarta kan inte direkt användas för bedömning av konsekvenser av andra 

naturolyckor eller tekniska olyckor. En anpassning för konsekvenser av respektive typ av naturo-

lycka behöver göras. 

 

Nedan är ett kartutsnitt som visar en del av Partille kommun längs med Säveån (Figur 10.5). I kart-

bilden ingår bland annat kommunhuset, ett gymnasium, en kyrka och ett djursjukhus. Även väg 

E20, Västra stambanan och reningsverk ingår i bilden och är rödmarkerade på grund av att de har 

konsekvensklass 5. 

 

 

 

Figur 10.5  Exempel på konsekvenskartans innehåll från del av Partille kommun. 

10.6 Konsekvenskartans användningsområden 

Den analys som gjorts ger en översiktlig bild av konsekvenserna av ett skred. Den kan användas 

som ett underlag vid kommuners prioritering av vilka områden som ska undersökas mer detaljerat. 

För samtliga tre datalager kan det behövas mer detaljerade undersökningar för att bättre kunna av-

göra konsekvenserna av ett skred.  

 

Som exempel, så har objekt med samma byggnadsändamål tilldelats samma värdeklass. I verklig-

heten kan till exempel en kemisk industri variera i storlek och hantera ämnen med olika farlighet 

och mängder. Vid en fördjupad analys måste därför de faktiska objekten analyseras och lokala för-

hållanden beaktas.  
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Även transportinfrastruktur har värdeklassats grovt och vid ytterligare beräkningar kan vägar som 

ger olika stora konsekvenser mer tydligt särskiljas. Som exempel, om man beräknar omlednings-

kostnad för vissa utvalda sträckor kan skillnader i ekonomiska konsekvenser tydligare ses.  

Vad beträffar förorenade områden så kan det finnas föroreningskällor som är belägna strax utanför 

utbredningsområdet, och där föroreningar har spridit sig in i utredningsområdet. Det finns flera för-

orenade områden som inte har inkluderats i analysen. Enbart de som bedömts vara mest förorenade 

(MIFO riskklass 1 och 2) ingår. Detta urval har gjorts utifrån den kunskap som finns i dag och kan 

förändas över tid. 

 

Eftersom konsekvensklassning i denna metodik inte adderar konsekvenserna i respektive 10-me-

tersruta behöver användaren ta fram en tänkt utbredning för ett skred och därefter identifiera samt-

liga konsekvenser inom den troliga skredpåverkade ytan för att få fram den ”totala” konsekvensen 

av ett skred, se exempel i Figur 10.6. 

 

 

 

Figur 10.6  Illustration av hur konsekvenserna av ett skred beror av skredets storlek och utbredning.  

 

 

Det kan vara svårt att använda konsekvensbedömningen för att bedöma andra faror som till exem-

pel översvämning. I bedömningen av konsekvenser vid skred ingår hur människors liv och hälsa 

kan påverkas, samt vilka miljökonsekvenser som kan uppstå. Vid en översvämning är faran för liv 

och hälsa inte lika påtaglig. Det är inte heller säkert att konsekvenserna för miljön kan bedömas lik-

värdigt eftersom föroreningar sprids olika vid ett skred jämfört med en översvämning. En tredje 

svårighet med att jämföra faror är att olika värdeskalor används. I skredriskkarteringen innebär den 

näst lägsta konsekvensklassen fara för enstaka liv och stor konsekvens för ekonomi, miljö och sam-

hället. För syftet att bedöma översvämningskonsekvenser som underlag för åtgärder kan en annan 

värdeskala användas. 

 

Vissa konsekvenser har inte analyserats, till exempel vattenförsörjning, ledningsnät, natur- och kul-

turvärden, samt indirekta konsekvenser. Det är viktigt att känna till detta när prioriteringar för fort-

satta utredningar görs, så att inte viktiga aspekter faller bort. 
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11. Analys av skredrisker 

 

11.1 Inledning 

En kombination av sannolikhet för skred tillsammans med förväntade konsekvenser används som 

ett mått för skredrisknivån. Metodiken liknar tidigare riskkarteringar i Göta älv och beskrivs när-

mare i Avsnitt 11.2. Den metodik som togs fram i Göta älvutredningen (GÄU) förenklades för pi-

lotområdet Norsälven i syfte att kunna genomföra skredriskkartering med lägre ekonomisk insats 

än GÄU men med tillräcklig utredningsnivå för att utgöra ett bra översiktligt planeringsunderlag 

för i första hand kommuner och länsstyrelser. Metodiken har utvecklats ytterligare för Säveån och 

testas därmed för ett mer tätbebyggt område med tillgång till ett stort antal tidigare geotekniska ut-

redningar. 

 

Skredrisknivån i ett område styrs både av de lokala geotekniska stabilitetsförhållandena och av hur 

området används och exploaterats: 

• Geotekniska och geologiska förhållanden tillsammans med topografi på land och i vatten samt 

lokala belastningsförhållanden ger ett mått på släntstabiliteten och i förlängningen sannolik-

heten för skred. 

• Möjlig påverkan på befintlig bebyggelse och anläggningar samt mark/vattenanvändning ger ne-

gativa konsekvenser av skred. 

I utredningen har risker för skred karterats i området längs med vattendraget. Skred kan ske även 

på längre avstånd från stranden, till exempel i branta slänter i gränsen mellan lös jord och fastmark, 

eller i sidoraviner. Någon fullständig studie av dessa slänter ingår inte i utredningen och de är där-

för markerade som inte klassade områden i kartan. 

 

Inom utredningsområdet pågår nyexploatering samt omvandling av markområden på flera platser. 

Alla dessa nyare och pågående förändringar i konsekvens och sannolikhet har inte kommit med i 

denna analys. Enligt gällande lagstiftning ska nyexploatering och omvandling föregås av detalje-

rade geotekniska utredningar. 

11.2  Metodik för riskkartering 

Risken för skred definieras som en kombination av sannolikheten att ett skred inträffar och den för-

väntade negativa konsekvensen av skredet. Enligt de metoder som beskrivs i Kapitel 9, Sannolik-

hetsanalys respektive 10, Konsekvensanalys tilldelas varje enskilt område inom utredningsgrän-

serna en sannolikhetsklass (S-klass) från 1 till 5 samt en konsekvensklass (K-klass) från 1 till 5. 

Varje enskilt område kan därför beskrivas med ett talpar ”S/K” som representerar kombinationen 

I detta kapitel beskrivs skredrisker som en kombination av sannolikhet för skred och konse-
kvenserna av ett skred. Skredriskerna beskrivs för delsträckor inom respektive kommun längs 
Säveån i dagens klimat och hur riskerna antas förändras i ett framtida klimat till år 2100. 
Skredhistoriken längs Säveån är omfattande där spår av skred syns tydligt i landskapet. I mo-
dern tid har bebyggelse och anläggningar drabbats eller hotats av skred längs vattendraget. 
Ett antal utredningar har lett till fysiska åtgärder som avschaktningar, stödbankar och eros-
ionsskydd, ofta genomförda i samband med nyexploatering och omvandling av markområden. 
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Sannolikhet/Konsekvens, se Figur 11.1. Framtagna sannolikhets- och konsekvensklasser samman-

ställs med GIS-analys på två separata kartor vilket ger överlappningsbara skikt där klasserna bildar 

olika kombinationer (talpar). Talparen kan i sin tur översättas i risknivåer enligt nedan beskrivet 

tillvägagångssätt och resultatet från överlappningen blir en färgkarta med de tre risknivåerna. Över-

lappningsproceduren, det vill säga sammanföring av sannolikheter och konsekvenser, utförs auto-

matiskt i GIS-miljö. De olika GIS-lagren är uppbyggda med klassningar för 10-metersrutor.  

11.2.1 Skredrisknivåer 

Matrisen i Figur 11.1 visar att sannolikheter och konsekvenser kan förekomma i totalt 25 kombi-

nationer av skredriskklasser (5x5).  
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Figur 11.1  Matris för skredriskklassning – kombination av sannolikhet för skred och dess konsekvenser. Ex-

emplet visar talparen S2/K2 och S5/K5. 

 

 

För att kunna klassa de olika delområdena på ett överskådligt sätt och framför allt beskriva dem i 

ett överskådligt kartmaterial, måste antalet grupper (risknivåer) begränsas. Liksom i tidigare lik-

nande skredriskutredningar har riskmatrisen därför delas upp i tre olika ytor motsvarande låg skred-

risk, medelhög skredrisk och hög skredrisk, se Figur 11.2. Skalan för sannolikhetsklasserna är inte 

linjär vilket orsakar riskmatrisens osymmetriska utseende (Hultén et al. 2005). 
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Figur 11.2  Översiktlig princip för framtagande av risknivåer (SGI 2012).  

 

 

Eftersom klassningen av såväl sannolikhet som konsekvens är utförd i fem olika klasser måste 

gränserna för risknivåer anpassas till avgränsningarna presenterade i Figur 11.2. Anpassningen re-

sulterar i en ny riskmatris där gränserna för risknivåerna sammanfaller med gränserna från sanno-

likhets- och konsekvensklasserna, enligt Figur 11.3. Detta innebär att varje del av den i Figur 11.1 

redovisade matrisen, som karakteriseras av ett talpar (S/K) av sannolikhetsklass och konsekvens-

klass, nu även får en färg som motsvarar en risknivå baserat på riskmatrisen i Figur 11.3.  
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Figur 11.3  Matris med skredrisknivåer baserad på sannolikhet för skred och dess konsekvenser.  
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Baserat på matrisen i Figur 11.3 har skredriskkartor tagits fram för hela utredningsområdet.  Kar-

torna redovisas i Del 1 Sammanfattning och kartredovisning (SGI 2017). På kartorna anges skred-

risknivåer för olika områden enligt Figur 11.4. 

 

  

Dagens risknivåer 

 

 

 

Område med låg skredrisk. För befintliga byggnader och an-
läggningar krävs ingen särskild utredning. För nyexploatering 
krävs stabilitetsutredning. 

 
 

Område med medelhög skredrisk. Befintliga byggnader och 
anläggningar kontrolleras med detaljerad stabilitetsutred-
ning. För nyexploatering krävs detaljerad stabilitetsutredning 
och eventuellt åtgärder. 

 

 

Område med hög skredrisk. Behov av åtgärd för befintliga 
byggnader och anläggningar klarläggs med detaljerad stabili-
tetsutredning. För nyexploatering krävs detaljerad stabilitets-
utredning och sannolikt stabilitetshöjande åtgärder. 

 Klimatpåverkan *)
    

 

 

Liten känslighet för klimatpåverkan. Klimatförändringen 
innebär ingen generell förändring av sannolikhetsklass. 
Med ”ingen generell förändring” menas att sannolikheten 
förändras upp till ett halvt steg för områden med låg san-
nolikhet (S1-S2) i dagens klimat, medan det för områden 
med viss till påtaglig sannolikhet (S3-S5) inte innebär nå-
gon förändring. 

 

 

 

Måttlig känslighet för klimatpåverkan. Klimatförändringen 
innebär att sannolikhetsklassen förändras med ett halvt 
till ett steg i områden med låg sannolikhet (klass S1-S2) i 
dagens klimat, medan det för områden med viss till påtag-
lig sannolikhet (klass S3-S5) förändras med upp till ett 
halvt steg. 

 

 
 

Stor känslighet för klimatpåverkan. Klimatförändringen in-
nebär att sannolikhetsklassen förändras med mer än ett 
steg i områden med låg sannolikhet (klass S1-S2) i dagens 
klimat och mer än ett halvt steg i områden med viss till 
påtaglig sannolikhet (klass S3-S5). 

 

 *) För områden med den högsta sannolikhetsklassen (S5) kan inte sannolikhetsklassen öka. I dessa 

områden kan dock även en liten påverkan orsakad av klimatförändring innebära att skred inträffar. 
 

Figur 11.4  Legend för hur skredrisknivåer och känslighet för klimatpåverkan illustreras. 

 

 

Kartorna visar kombinationer av sannolikheten för ett skred och de värdeklassade konsekvenserna 

av ett sådant skred. I Figur 11.5 visas ett exempel på hur skredrisknivåerna illustreras i skredrisk-

karta för Säveån. 
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Figur 11.5  Exempel på skredrisknivåer i skredriskkarta för Säveån. Sannolikhetsklass och konsekvensklass 

är markerade i respektive område som talpar (S/K). (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan).  

 

11.2.2 Risk för bakåtgripande skred och sekundära effekter 

Särskilt inom områden med högsensitiv lera/kvicklera kan bakåtgripande skred inträffa, där stora 

ytor kan drabbas av fortskridande skred. En sådan händelse innebär att sekundära konsekvenser ut-

över förluster och skador på land kan uppstå. Exempel på sekundära effekter som kan inträffa är 

dämning av älven (eller dess biflöden) och flodvågor av olika magnitud beroende på skredmassor-

nas volym. Dessa sekundära konsekvenser kan, om det berörda området är tillräckligt stort, över-

skrida de primära konsekvenserna i området. De sekundära konsekvenserna går inte att förutse med 

säkerhet, och har därför inte värdeklassats inom utredningen. Däremot har skredutbredning med 

hänsyn till kvicklera tagits med i sannolikhetsklassningen. Se vidare Kapitel 9, Sannolikhetsanalys 

om hur bedömning av skredutbredning i kombination med sannolikhetsklass har gjorts. 

11.2.3 Framtagande av skredrisker i ett förändrat klimat 

Vid värdering av klimatpåverkan på skredriskerna har hänsyn tagits enbart till förändringar av slän-

ters stabilitet och ökad sannolikhet för skred (se Kapitel 9, Sannolikhetsanalys), medan konsekven-

serna av framtida skred inte kunnat bedömas. Detta beror på att den tidsperiod som utredningen 

omfattar, cirka 100 år framåt i tiden, är längre än den planeringshorisont som normalt används i 

samhällsplaneringen. Dessutom ger resultatet från denna utredning möjlighet att påverka lokali-

sering och utförande av ny bebyggelse och verksamhet så att skredrisker kan förebyggas.  
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Förväntad klimatförändring innebär ökad nederbörd med ökade framtida flöden i Säveån, vilket in-

nebär ökad erosion på åns slänter och bottnar, samt högre grundvatten- och porvattentryck. Erosion 

pågår även med dagens förhållanden och det är den totala erosionen som tagits med vid bedömning 

av klimatpåverkan. 

11.2.4 Områden med detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar 

Inom undersökningsområdet så finns det sedan tidigare ett antal mer detaljerade och fördjupade 

stabilitetsutredningar. Inventerade områden finns markerade på både sannolikhets- och skredrisk-

kartorna och Sannolikhetsklassen och Skredrisknivån illustreras där nedtonade, se exempel i Figur 

11.6. I dessa områden finns det en mer noggrann kunskap om stabilitetsförhållandena än vad den 

översiktliga skredriskkarteringens metodik kan förmedla. Här bör man använda de mer detaljerade 

utredningarna som gäller stabilitetsförhållandena. Redovisad konsekvensklassning och bedömd kli-

matpåverkan kan dock utnyttjas i planeringsarbetet.  

 

 

 

Figur 11.6  Exempel på kartutsnitt med illustration av områden som täcks av detaljerade och fördjupade sta-

bilitetsutredningar.  
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11.3 Analys av risker för dagens klimat och ett förändrat klimat 

I detta avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av de skredrisker som kartlagts inom utred-

ningen. Beskrivningen är uppdelad i sträckorna genom de tre berörda kommunerna Göteborg, Par-

tille och Lerum. För varje område beskrivs sannolikhet för skred, konsekvenser av skred samt 

skredrisknivåer. 

 

Resultatet från kartläggningen redovisas på skredriskkartor i Del 1 Sammanfattning och kartredo-

visning (SGI 2017a). Kartorna visar vilken skredrisknivå (låg, medelhög, hög enligt riskmatrisen i 

Figur 11.3) som gäller för olika delar av utredningsområdet för dagens klimat. Kartorna visar även 

påverkan av ett förändrat klimat inom utredningsområdet. I Figur 11.7 samt i Tabell 11.1 redovisas 

omfattningen av de olika skredriskklasserna i förhållande till markytan inom utredningsområdet ut-

tryckt i procent. Tabellen redovisar också utbredningen av de olika sannolikhets- och konsekvens-

klasserna. 

 

 

 

Figur 11.7  Fördelningen av områden med låg, medel respektive hög skredrisknivå, uttryckt som andel av 

markytan totalt för hela utredningsområdet respektive per kommun.  
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Tabell 11.1  Sammanställning över fördelningen av områden med låg, medel respektive hög skredrisknivå, de 

fem konsekvensklasserna samt de fem sannolikhetsklasserna, uttryckt som andel av markytan totalt för hela 
utredningsområdet respektive per kommun. Av totala markytan utgörs cirka 6 % av oklassade ytor som inte 
har kunnat hanteras av olika anledningar. I den totala markytan ingår berg och fastmarkspartier vilket gör att 
delsummorna nedan inte blir 100 %. (Vatten är inte medräknat som markyta). Ytan anges som procent [%] av 
den totala markytan.  

SKREDRISKNIVÅ 

Procentandel   
totalt 

Procentandel 
Göteborg 

Procentandel 
Partille 

Procentandel  
Lerum 

Låg risknivå 51 64 48 49 

Medelhög risknivå 16 22 27 8 

Hög risknivå 9 11 11 7 

KONSEKVENSKLASS     

Lindrig 52 47 50 55 

Stor 2 1 1 2 

Mycket stor 19 15 15 22 

Extremt stor 16 33 19 11 

Katastrofal 10 3 14 10 

SANNOLIKHETSKLASS     

Försumbar 47 63 47 43 

Låg 1 1 1 0,4 

Viss 5 1 3 8 

Tydlig 13 22 26 3 

Påtaglig 10 9 9 10 

 

11.3.1 Sträckan inom Göteborg 

Sannolikhet 

Inom Göteborg är området med tydlig och påtaglig sannolikhet för skred cirka 30 % av utrednings-

områdets yta och då framför allt områdena allra närmast Säveån. Området sträcker sig 50-150 me-

ter ifrån Säveån, i vissa fall något längre, bland annat där det är kvicklera i området som gör att 

skredutbredningen kan bli större. Inom en hel del av dessa ytor har det utförts eller pågår mer detal-

jerade utredningar för att veta mer om hur stabiliteten är. I många fall har även åtgärder utförts 

vilka inte funnits möjlighet att ta hänsyn till i detalj i denna översiktliga utredning. Cirka 60 % har 

försumbar sannolikhet för skred och det är framför allt områdena en bit från Säveån (mer än 

150 meter från ån) som berörs.  

Konsekvenser 

Ytan för extremt stora och katastrofala konsekvenser är cirka 36 % av utredningsområdets yta med 

varierande avstånd från Säveån. Den största delen av utredningsområdets yta har dock lindriga kon-

sekvenser och det är ytorna med naturområden och obebyggd mark som detta avspeglas i. Dessa 

ytor finns som stora sammanhängande ytor framför allt på den norra sidan om ån, medan det är lite 

mindre ytor som är relativt jämt fördelat på den södra sidan ån.  

Skredrisk 

Strandnära längs hela sträckan inom Göteborg förekommer antingen hög eller medelhög skredrisk-

nivå, på både södra och norra sidan av vattendraget. På lite längre avstånd från strandkanten är 

skredrisknivån i allmänhet låg. Inom i princip hela sträckan inom Göteborg finns det geotekniska 

stabilitetsutredningar med både detaljerad och fördjupad utredningsnivå. Dessa visas i kartan som 

nedtonade ytor och skall ses som att kommunen redan har uppmärksammat skredrisken och gått 
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vidare i arbetet att förebygga skred. Stabilitetshöjande åtgärder finns också genomförda på flera 

platser.  

 

I Figur 11.8 visas en översikt av skredriskkartan inom Göteborg med bedömd klimatpåverkan och 

med markering av områden med befintliga detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar. Samt-

liga kartor redovisas i Del 1. 

Klimatpåverkan 

Känslighet för klimatpåverkan har bedömts som måttlig för en stor del av området fram till längd-

mätning cirka 6000 där känslighet för klimatpåverkan övergår till liten, förutom mellan längdmät-

ning 3900-5800 där den bedömts som måttlig. 

 

 

 

Figur 11.8 Översiktsbild skredriskkarta delområde Göteborg. Bilden visar framtagna skredrisknivåer och illu-

strerar med nedtonande markering de områden där det finns detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar 
genomförda sedan tidigare. (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

 

11.3.2 Sträckan inom Partille 

Sannolikhet 

Inom Partille är området med tydlig och påtaglig sannolikhet för skred cirka 35 % av utrednings-

områdets yta och då framför allt områdena närmast Säveån. Området sträcker sig 30-100 meter från 

Säveån, i vissa fall något längre, till exempel vid Kåbäcken, Kåhög och Jonsered. På denna sträcka 

finns det kvicklera i området som gör att skredutbredningen blir större, och därmed blir också om-

rådet med tydlig och påtaglig sannolikhet större. Inom en hel del av områdena med tydlig och på-

taglig sannolikhet har det utförts eller pågår mer detaljerade utredningar. I många fall har även åt-

gärder utförts. Cirka 50 % av ytan har försumbar sannolikhet för skred och det gäller framför allt 

områden en bit ifrån Säveån (mer än 60 -100 meter från ån).   

Konsekvenser 

Ytan med extremt stora och katastrofala konsekvenser är cirka 33 % av utredningsområdets yta och 

på varierande avstånd från Säveån (generellt dock mer än 60 meter från strandkanten). Den största 

delen av ytan har dock lindriga konsekvenser, cirka 50 %, och det är ytorna med naturområden och 

obebyggd mark som detta avspeglas i. Dessa ytor finns som stora sammanhängande ytor på framför 
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allt den norra sidan om ån i den östra delen öster om Brodalsbäcken och för området öster om Ud-

daredsbäcken på den södra sidan av ån.  

Skredrisk 

Medelhög skredrisknivå förekommer längs stranden utmed hela sträckan, och avbryts på ett antal 

platser av hög risknivå, bland annat i området där Västra stambanan korsar ån i kommungränsen till 

Göteborg, samt i Kåhög och Jonsered där zonerna sträcker sig upp till ett par hundra meter från 

strandkanten. På många ställen inom Partille finns det geotekniska stabilitetsutredningar med både 

detaljerad och fördjupad utredningsnivå. Dessa visas i kartan som nedtonade ytor och skall ses som 

att kommunen redan har uppmärksammat skredrisken och gått vidare i arbetet att förebygga skred. 

Stabilitetshöjande åtgärder finns också genomförda på flera platser. 

Klimatpåverkan 

Känslighet för klimatpåverkan med hänsyn till ökad sannolikhet för skred bedöms som liten till 

måttlig för större delen av Partille förutom för delar av Kåhög och Jonsered där känslighet för kli-

matpåverkan övergår till mellan måttlig och stor. 

 

I Figur 11.9 visas en översikt av skredriskkartan inom Partille med bedömd klimatpåverkan och 

med markering av områden med befintliga detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar. Samt-

liga kartor redovisas i Del 1. 

 

 

 

Figur 11.9  Översiktsbild skredriskkarta delområde Partille. Bilden visar framtagna skredrisknivåer och illustre-

rar med nedtonande markering de områden där det finns detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar ge-
nomförda sedan tidigare. (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

 

11.3.3 Sträckan inom Lerum 

Sannolikhet 

De geologiska förhållandena längs Säveån inom Lerum är mer fragmenterade och varierande än 

längre nedströms. Det gäller särskilt uppströms Lerums centrum. Interpolationen mellan de upprät-

tade representativa sektionerna blir här svårare och resulterar i större osäkerhet beträffande sanno-

likhetsklassningen, se vidare Bilaga 1 för beskrivning av sannolikhetsklassningen mellan beräk-

ningssektionerna.  
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Inom Lerum är området med tydlig och påtaglig sannolikhet cirka 13 % av utredningsområdets yta 

och då framför allt utmed båda sidor av Säveån i Lerums centrum samt på den norra sidan av Sä-

veån mellan Stenkullen och Floda. Området sträcker sig 0-100 meter ifrån Säveån, i vissa fall något 

längre till exempel i Lerums centrum. På denna sträcka finns det kvicklera i området som gör att 

skredutbredningen blir mer än 150 meter. Inom en hel del av dessa ytor har det utförts eller pågår 

mer detaljerade utredningar. I många fall har även åtgärder utförts, vilka inte funnits möjlighet att 

ta hänsyn till i detalj i denna översiktliga utredning. Cirka 43 % av utredningsområdet har försum-

bar sannolikhet för skred och det gäller framför allt områdena en bit ifrån Säveån, det vill säga mer 

än 60-100 meter från ån till exempel i Lerums centrum och från Hedefors och österut på den norra 

sidan av Säveån. På den södra sidan av Säveån öster om Lerums centrum är det försumbar sanno-

likhet även närmast ån (Kastenhov till Knavra bro på den södra sidan om Säveån). 

Konsekvenser 

Ytan med extremt stora och katastrofala konsekvenser är cirka 21 % av utredningsområdets yta och 

på varierande avstånd från Säveån. I Lerums centrum ligger även de största konsekvenserna väldigt 

nära Säveån, men för övriga delar ligger dessa på större avstånd än 50 meter från ån. Den största 

delen av ytan har dock lindriga konsekvenser, cirka 55 %, och det är ytorna med naturområden och 

obebyggd mark som detta avspeglas i. Dessa ytor finns som stora sammanhängande ytor öster om 

Lerums centrum fram till Hedefors samt mellan Stenkullen respektive Knavra bro och Floda.  

Skredrisk 

Cirka 7 % av markytan inom Lerum klassas som hög risknivå, 8 % som medelhög nivå och cirka 

49 % har låg risknivå i den totala ytan. Kring Aspen är skredrisknivån mestadels låg förutom utmed 

Västra stambanan i söder. I området kring Lerums centrum är risknivån medel till hög närmast ån 

och låg på större avstånd från Säveån. I detta tätbebyggda område finns också många geotekniska 

stabilitetsutredningar med både detaljerad och fördjupad utredningsnivå genomförda sedan tidigare. 

Dessa visas i kartan som nedtonade ytor och skall ses som att kommunen redan har uppmärksam-

mat skredrisken och gått vidare i arbetet att förebygga skred. Stabilitetshöjande åtgärder finns 

också genomförda på flera platser. Mindre områden med hög risknivå finns även i området kring 

Hedefors och längre uppströms på den norra sidan om Säveån.  

 

I Figur 11.10 visas en översikt av skredriskkartan inom Lerum med bedömd klimatpåverkan och 

med markering av områden med befintliga detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar. Samt-

liga kartor redovisas i Del 1. 

Klimatpåverkan 

Känslighet för klimatpåverkan med hänsyn till ökad sannolikhet för skred varierar längs den långa 

sträckan och är kring Aspen liten, där erosionen är liten med hänsyn till att det är en sjö och inte 

strömmande vatten. Längs Lerums centrum är känsligheten för klimatpåverkan omväxlande liten, 

måttlig och stor beroende bland annat på variation i strömningshastighet i ytterkurvor och innerkur-

vor samt på de geologiska förhållandena i åbotten. Öster om centrum är känsligheten för klimatpå-

verkan till stora delar liten, men övergår i måttlig längre österut. Tilläggas skall att mellan längd-

mätning km 21800 och 22800 samt mellan km 23400 och 28300 saknas bottendata och botteneros-

ion har därför inte kunnat beräknas utan bedömts utifrån jordartskarta, erosionsindex och modelle-

rade bottenskjuvspänningar. 
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Figur 11.10 Översiktsbild skredriskkarta delområde Lerum. Bilden visar framtagna skredrisknivåer och illustre-

rar med nedtonande markering de områden där det finns detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar ge-
nomförda sedan tidigare. (© SGI, Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 
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12. Tolkning av resultat och fortsatt  
klimatanpassningsarbete 

 
 

 

Inom uppdraget har det inte tagits fram förslag på åtgärder för enskilda områden. För att ta fram 

åtgärdsförslag krävs mer detaljerade utredningar och även fördjupade stabilitetsutredningar. Nedan 

belyses ett antal mer allmängiltiga förslag på hur man kan gå vidare. 

 

Översiktliga rekommendationer för utredningsområdet längs Säveån:  

• Identifierade områden med hög skredrisknivå där man inte har gjort tillräckligt detaljerade stu-

dier bör utredas vidare.  

• Vid utredning av åtgärder är det viktigt att ta i beaktande förekomst av kvicklera vilket påver-

kar utbredningen av ett eventuellt skred. Åtgärder ska även ta hänsyn till påverkan av ett för-

ändrat klimat. 

• En översyn av befintliga erosionsskydd bör göras framför allt inom områden med måttlig och 

stor känslighet för klimatpåverkan, med hänsyn till underhåll och eventuell komplettering. 

• Det är värdefullt för ett hållbart samhällsbyggande att kommunen samlar information om ut-

förda stabiliseringsåtgärder. Information om när, var och hur åtgärder är utförda och under-

hållsbehov. 

• Samordna olika klimatanpassningsåtgärder. 

 

Vid all ny exploatering eller annan förändring av belastningssituationen i anslutning till ån krävs en 

förnyad bedömning av eventuellt behov av stabilitetsförbättrande åtgärder. För utförandet av för-

bättrande åtgärder krävs utredningar i form av detaljerade stabilitetsutredningar, projektering av åt-

gärder samt upprättande av bygghandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökningar 

med mera. Det finns behov av fortlöpande kontroll/övervakning och underhåll av funktionen hos 

förbättrande åtgärder. Behov av kontroll/övervakning omfattar också pågående erosionsprocesser. 

Man bör vid planering av åtgärder även identifiera behov av andra åtgärder för klimatanpassning 

som exempelvis översvämningsskydd. Åtgärderna utreds och genomförs lämpligen i ett samman-

hang då de ibland har motverkande effekt. Exempelvis kan en vall för att skydda mot översväm-

ning ge en negativ effekt på släntstabiliteten och därmed öka skredrisken i området. 

12.1 Tolkning och osäkerheter 

I denna studie har erfarenheterna av Göta älvutredningen och pilotområdet Norsälvens förenklade 

metodik, tagits med i en vidareutveckling och validering för förhållandena längs Säveån med stora 

konsekvenser och ett omfattande befintligt geotekniskt underlag. Den förenklade metodiken inne-

bär att fler vattendrag/skredkänsliga områden ska kunna analyseras vad gäller sannolikheter för 

För att minska risken för skred längs ån kan åtgärder vidtas för att minska sannolikhet och/el-
ler konsekvens. Sannolikhetsreducerande åtgärder är oftast fysiska i form av avschaktningar, 
tryckbankar och erosionsskydd. Konsekvensreducerande åtgärder kan vara exempelvis att 
ändra markanvändningen genom att till exempel flytta byggnader och anläggningar.  
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skred och konsekvenser av eventuella skred. Inom skredriskanalysen har dock en hel del förenk-

lingar gjorts vilket innebär osäkerheter. Bedömda sannolikheter, konsekvenser samt skredriskgrän-

ser ska tolkas övergripande eftersom de bygger på generaliseringar av olika grad. För Säveån kan 

man se flera områden där sannolikhetsdelarna skulle kunnat bedömas noggrannare och därmed gett 

lägre skredrisknivåer. Konsekvensvärdering och sannolikhetsvärdering bör dock ligga i samma de-

taljeringsgrad för att inte få en obalans i analysen, och en heltäckande skredriskkarta ska kunna 

vara möjlig att ta fram. I nästa steg när ett mindre område ska studeras rekommenderas att detalje-

ringsgraden ökas för både sannolikhetsanalysen och konsekvensanalysen. Då kan stor nytta dras av 

de redan utförda geotekniska stabilitetsutredningarna. 

 

Inom området har ett stort antal geotekniska stabilitetsutredningar genomförts genom åren. På se-

nare år har de utförts med så kallad detaljerad och fördjupad utredningsnivå. Dessa har tagits med 

som underlag i skredriskkarteringen, framför allt vad gäller fält- och laboratorieresultat där de har 

funnits att tillgå i digitalt format. Åtgärder har också föreslagits och genomförts på ett antal platser. 

Exakt hur och var är ofta svårt att ta reda på i efterhand eftersom relationshandlingar inte alltid 

finns arkiverade hos kommunen. Full hänsyn till befintliga åtgärder är därför svår att ta, i de fall de 

inte utgörs av avschaktningar som syns i det topografiska underlaget (nationell höjddata). 

 

Skredriskanalysen är gjord på en översiktlig nivå med geotekniska undersökningssektioner som ska 

representera ett större område. 

12.2 Samhällsplanering och byggande 

Skredriskkartan har en upplösning som är lämplig för översiktsplanenivå. Den är också möjlig att 

sammanväga med andra riskområden för naturolyckor, exempelvis översvämningsrisker.  

 

Vid detaljplanering och bygglov så måste mer detaljerade geotekniska utredningar göras, där hän-

syn tas till den byggnation och de anläggningar som planen/bygglovet kommer att tillåta. Detta för 

att inte öka sannolikheten för skred inom aktuellt område, samt att säkerställa stabiliteten för ny-

byggnation och befintlig bebyggelse inom detaljplaneområdet. Enligt Europastandarder för geotek-

nik krävs olika detaljeringsnivå beroende på ändamål. Geotekniska stabilitetsutredningar utförs 

därför lämpligen med etappvis ökande detaljeringsnivå. Se vidare IEG 2010 för planering respek-

tive IEG 2008 för projektering och byggande. 

 

Det är även viktigt att tänka på att risknivån kan höjas om konsekvenserna ökar, det vill säga om 

marken exploateras med byggnader eller anläggningar. Annan förändring av markanvändning kan 

också ha betydelse för skredrisknivån. Exempelvis kan eftersatt underhåll av markdränering och 

markavvattning till följd av förändrad markanvändning leda till att bygga upp vattentryck i marken 

som kan öka sannolikheten för skred. 

12.3 Åtgärder för klimatanpassning 

Inför beslut om så kallade riskreducerande åtgärder bör en kvantitativ kostnads-nyttoanalys göras 

genom att kostnaden för en åtgärd vägs mot nyttan. Då kan sannolikheten för skred och konsekven-

serna utredas mer detaljerat för ett avgränsat område för beslut om åtgärden ska inriktas på att 

minska sannolikheten och/eller konsekvenserna. Fysiska sannolikhetsreducerande åtgärder i form 

av avschaktning, tryckbank, erosionsskydd, jordförstärkning med mera är ofta kostsamma. Alterna-

tiv som minskar konsekvenserna kan ibland göra mer nytta. Sådana alternativ kan exempelvis vara 

inlösen/rivning av byggnad på en fastighet eller restriktioner i användning av mark.  
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Förebyggande åtgärder mot naturolyckor kan ibland motverka varandras syften. Exempelvis kan en 

översvämningsförebyggande skyddsvall orsaka en belastning på marklagren som försämrar stabili-

teten i området. Det är därför en fördel att samordna planerade klimatanpassningsåtgärder. 

 

Erosionsskydd och andra förebyggande åtgärder i vattendrag kan i många fall innebära en negativ 

påverkan på de naturvärden som finns i och utmed vattendragen. Traditionellt har hårda erosions-

skydd av typen stenskoning med sprängsten eller betongelement använts men på senare år har 

dessa metoder ifrågasatts. Hårda skydd ger ett effektivt skydd mot erosion på den plats där de an-

läggs men leder ofta till att problemet flyttas till en annan plats. Idag efterfrågas därför, i samband 

med erosionsförebyggande arbete, en större hänsyn till de naturvärden som finns i och utmed vat-

tendragen. Det finns en stark anledning att utreda förutsättningarna för naturanpassade erosions-

skydd som är gynnsamma för miljön samtidigt som de är motståndskraftiga mot erosion (SGI 

2016c). En annan viktig aspekt är att analysera en längre sträcka för att ta reda på hur och vilka de-

lar som påverkas om erosionen skulle förhindras någonstans. Ett exempel på kombinerat erosions-

skydd där hårda delar kombinerats med mjuka delar för att smälta in bra i omgivande naturmiljö 

men ändå vara mer motståndskraftigt även vid lite högre vattenhastigheter visas i Figur 12.1. 

 

 

Figur 12.1  Kombinerat erosionsskydd (Buskvegetation och träd mixat bland stenskoningen).  

Illustration: K. Gellerstam. 
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I Figurerna 12.2 till 12.6 ges exempel på möjliga stabilitetsförbättrande åtgärder.  

 

 

Figur 12.2  Exempel på olika åtgärder för att förbättra släntstabiliteten. Illustrationer från Skredkommissionens  

rapport 5:95 (Skredkommissionen 1996). 
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Figur 12.3  Exempel på utförda sannolikhetsreducerande åtgärder (exempel från Orust). Avschaktning och 

erosionsskydd. Foto: SGI. 

 

 

 

Figur 12.4  Exempel på utförda åtgärder längs Säveån vid Partille kommunhus, översvämningsskyddande 

mur längs södra strandkanten och pågående (2017-04-07) avschaktningsarbeten på andra sidan. Foto: SGI. 
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Figur 12.5  Pågående (2017-04-07) stabilitetshöjande åtgärdsarbeten vid Kvibergs ängar i Göteborg. 

Avschaktningar och markavlastning. Foto: SGI. 

 

  

 

Figur 12.6  Pågående (2017-04-07) stabilitetshöjande åtgärdsarbeten vid Kvibergs ängar i Göteborg, eros-

ionsskydd. Foto: SGI. 
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12.4  Exempel på tolkning av kartorna inom ett område 

Ett mindre område beskrivs här mer ingående som exempel på hur kartorna kan tolkas och hur det 

fortsatta arbetet kan bedrivas. 

12.4.1 Konsekvenser 

I exemplets område ingår delar av Utby på norra stranden, en naturnära stadsdel i Göteborg med 

bebyggelse bestående av enplans-, tvåplansvillor och radhus, samt bostadsrättslägenheter. Natur-

området längs Säveån är lättillgängligt för boende i området och utgör inte bara ett naturvärde i sig 

utan har även rekreativa, estetiska och pedagogiska värden (Berntsson 2015). Enligt Göteborgs 

översiktsplan så är delar av området som visas i kartbilden (Figur 12.7) planerat för olika typer av 

verksamhet.  

 

 

 

Figur 12.7  Karta som visar ett utsnitt av konsekvenskartan för ett område inom Göteborgs stad på norra 

stranden, och Partille kommun på den södra stranden (Kommungräns markerad med lila linje).  

 

 

Som beskrivs i Avsnitt 3.2 i Del 3 har vägar och järnvägar tilldelats generella värdeklasser. Är 

vägen respektive järnvägen av riksintresse värdeklassas de högre. I kartbilden (Figur 12.7) har 

Västra stambanan (järnvägen) och väg E20 fått konsekvensen katastrofal (klass 5) eftersom de upp-

graderats en värdeklass på grund av riksintresseklassning. Det bedöms bland annat bli stora konse-

kvenser på grund av omledning av trafik och att verksamheter drabbas av förseningar. Infrastruk-

turen bedöms enbart vad gäller aspekterna ekonomi och samhällsfunktion enligt SGI:s värdeklass-

ning. 
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Ledningssystem, såsom kraftledningar, fjärrvärme, telefoni, IT/bredband, vatten- och avloppsled-

ningar, har inte ingått i konsekvensbedömningen. Till viss del ingår de i värderingen eftersom när-

området (20 meter) kring alla byggnader har tagits med genom så kallad buffring, det vill säga för-

storing av objekten. Om ledningssystemen drabbas kan det ge stora indirekta konsekvenser för om-

rådet eftersom samhället är beroende av dessa funktioner. 

 

Natur, kultur eller andra sociala aspekter har inte heller värdeklassats. Enligt Göteborgs översikts-

plan så är området närmast Säveån ett Natura 2000-område, ett riksintresse för naturvärden som 

omfattas av strandskydd. Skred och erosion är naturliga processer som formar vårt landskap och 

bidrar till en mångfald av miljöer som bäckraviner, sandstränder och våtmarker. Många av de mil-

jöerna hyser höga naturvärden och skapar fysiska förutsättningar för många värdefulla och hotade 

arter. Stranden och området närmast stranden är bland de mest produktiva och värdefulla ekosy-

stem som finns och ger många ekosystemtjänster som är viktiga för människan. Skred och erosion 

kan därför ses som positiva konsekvenser ur ett miljöperspektiv. Men ett skred kan även innebära 

negativa effekter. Om en befintlig sträcka hyser höga naturvärden, på land eller i vattnet, kan dessa 

förstöras och medföra förluster av naturvärden. Huruvida en stor förändring av ett vattendrag ger 

positiva eller negativa effekter på naturvärden beror således på de ursprungliga värdena och vilka 

värden som skapas av förändringen (Länsstyrelsen 2013). 

 

Ett naturområde, speciellt i anslutning till befintlig bebyggelse, kan även vara viktigt för rekreation 

och friluftsliv, vilket gynnar människors välbefinnande och hälsa. Betydelsen av sådana värden bör 

tas med i den samlade analysen. Andra sociala aspekter som exempelvis det lidande eller sorg som 

kan uppstå om ett skred skulle gå är inte heller inkluderat i konsekvensanalysen. Att bo inom ett 

område med skredrisk kan även skapa oro och otrygghet. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att konsekvenskartan visar förhållanden vid en viss tidpunkt. I delar 

av området i Figur 12.7 är konsekvenserna lindriga eftersom det saknas bebyggelse och infrastruk-

tur i området. Men i området har markanvändningen delvis förändrats (Figur 12.8) vilket inte fanns 

med i Lantmäteriets kartunderlag vid tidpunkten, och syns därför inte i konsekvenskartan.  

  



 
 

SGI Publikation 38–2 

129 (138) 

 

12.4.2 Sannolikhet 

Inom samma område är sannolikheten för skred påtaglig (klass 5), tydlig (klass 4) eller försumbar 

(klass 1), se Figur 12.8. 

 

 

 

Figur 12.8  Utsnitt av sannolikhetskartan för ett område inom Göteborgs stad på norra stranden, och Partille 

kommun på den södra stranden. Ytor med mer detaljerade utredningar är nedtonade i den övre bilden, vilket 
är på samma sätt som det redovisas i sannolikhetskartorna, medan den underliggande sannolikhetsklass-
ningen syns i sin helhet i den nedre bilden. 
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På norra sidan är sannolikheten tydlig och sträcker sig drygt 100 meter från strandkant. Utbred-

ningen beror här på förekomst av högsensitiv och kvick lera där ett litet skred i åkant kan få en stor 

utbredning. Längst i öster, norra stranden, finns ett område med påtaglig sannolikhet. Här finns 

ingen kvicklera och utbredningen blir därmed mer begränsad. Längs större delen av den södra si-

dan är sannolikheten försumbar, förutom allra närmast strandkanten, där den är påtaglig. Där finns 

inga indikationer på kvicklera. På södra sidan, i den östra delen finns ett mindre område med påtag-

lig sannolikhet och utbredningen beror på förekomst av kvicklera. Röda trianglar i kartutsnittet 

markerar GeoSuite-dokumenterad förekomst av kvicklera (sensitivitet > 50) från laboratorieresultat 

av ostörda prover tagna med kolvprovtagare. För det södra området har information om kvicklera 

hittats i tidigare utredningar, men dessa har inte funnits tillgängliga som digitala borrhål (GeoSuite) 

och markeras därför inte på kartan. Längst i öster, på den södra sidan är sannolikheten tydlig men 

utan indikation på kvicklera, däremot sträcker sig området med tydlig sannolikhet längre ifrån Sä-

veån än för området längre västerut på grund av att de farligaste glidytorna (potentiella skred) blir 

längre inom det området. 

 

Inom större delen av kartutsnittet finns det mer detaljerade geotekniska stabilitetsutredningar ge-

nomförda sen tidigare. De områdena illustreras nedtonade, se den övre bilden i Figur 12.8.  

 

Känslighet för klimatpåverkan är inom större delen av detta område liten på båda sidor av ån, vilket 

innebär att sannolikheten för skred inte bedöms förändras i framtiden. Endast längst i väster är 

känsligheten för klimatpåverkan måttlig. Detta innebär att sannolikheten för skred ökar,  

12.4.3 Risk 

Sambandet mellan risknivå och olika kombinationer av konsekvensklasser och sannolikhetsklasser 

redovisas i riskmatrisen Figur 12.9, figuren förklaras närmare i Avsnitt 11.2.1. Som exempel kan 

man i Figur 12.10 se att på södra stranden att risken blir låg (gul färg) trots extremt stora konse-

kvenser (K5) på grund av att sannolikheten är försumbar (S1) för stor del av området.  

 

 

 

Figur 12.9  Matris med skredrisknivåer baserad på sannolikhet för skred och dess konsekvenser.   
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Figur 12.10  Utsnitt av riskkartan för ett område inom Göteborgs stad på norra stranden, och Partille kommun 

på den södra stranden.  

 

 

Inom stora delar av kartutsnittet finns det mer detaljerade geotekniska utredningar genomförda. 

Stabilitethöjande åtgärder har också utförts på flera platser. De insamlade geotekniska utrednings-

områdena är markerade i kartan med en grå skugga som är tänkt att illustrera att här har kommunen 

redan gått vidare och utrett stabilitetsförhållandena mer noggrant än i denna översiktliga skredrisk-

kartering. I de områdena gäller således inte riskkartan. Kommunen bör dock kontrollera om före-

slagna åtgärder har blivit genomförda och till en tillfredsställande nivå samt dokumenterade för 

framtiden. Vid all nyexploatering eller förändring av markanvändning måste stabilitetsförhållan-

dena utredas på nytt enligt gällande regelverk. 

 

Vid en förändring av markanvändningen, till exempel ny bebyggelse, kan riskklassningen komma 

att förändras eftersom konsekvenserna då blir större. Sannolikhetskartan kan användas i detta sam-

manhang för att översiktligt bedöma lämpligheten för exploatering, samt ge en uppfattning av om 

förstärkningsåtgärder kan behövas i samband med en eventuell exploatering och på så vis påverka 

kostnadsbilden. Konsekvenskartan och riskkartan bör användas med stor försiktighet vid exempel-

vis beslut om nya exploateringsområden. Det behövs en fördjupad konsekvensanalys utifrån de pla-

ner som finns för området, där alla konsekvenser beaktas. Det bör även noteras att stabilitetsåtgär-

der kan göra att områden hamnar på en acceptabel risknivå eftersom att sannolikheten för skred då 

minskar.  

 

I sannolikhetskartan och i riskkartan är känsligheten för klimatpåverkan redovisad och den kan an-

vändas både vid översiktlig planering av underhållsåtgärder men också vid planering av ny bebyg-

gelse i och med att den indikerar förändringen av sannolikheten för aktuella områden fram till 

2100. Detta är en förutsättning som ska tas med i bedömning av områdets lämplighet för exploate-

ring.    
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Bilaga 1. Sektionsbeskrivning och sannolikhetsvärdering 

Sektion 
[km] 

Resonemang för val av sannolikhetsklass samt skredutbredning Kartutsnitt för aktuell position 

01820 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 01820S representerar sträckan 1400-2400 S. 

• En belastad sektion har räknats, vilken representerar sträckan 1400-1950. Med 
last höjs sannolikhetsklassen från 4 till 5. 

• Diskussion har förts om den belastade sektionen ska gälla hela sträckan 1400-
2400. Bedömning har gjorts att så är inte fallet, baserat på att det i den östra delen 
mest finns lättare byggnader och inritade vägar, som inte bedöms nyttjas för trafik 
på samma sätt som i västra delen. 

• Batymetrin som har använts har kontrollerats och den bedöms inte skilja sig vä-
sentligt från uppgifter i annat tillgängligt underlag. 

• En tidig jämförelse av säkerhetsfaktorn mot äldre fördjupade utredningar antyder 
en eventuell underskattning av säkerhetsfaktorn i stabilitetsberäkningen i den här 
översiktliga utredningen.  

 

02495 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 02495N representerar sträckan 1400-2600 N.  

• Batymetrin som har använts har kontrollerats och det finns en viss skillnad i djup 
mot annat tillgängligt underlag, vilket föranledde att en känslighetsanalys på typ-
sektionen utfördes med 1 m höjning av botten i den av Tyréns använda terräng-
modellen. Resultatet visade att sannolikhetsklassen inte ändras med denna höj-
ning av botten.  

• En tidig jämförelse av säkerhetsfaktorn mot äldre fördjupade utredningar antyder 
en eventuell underskattning av säkerhetsfaktorn i stabilitetsberäkningen i den här 
översiktliga utredningen.  

• Ö-sektion (sektion med annan topografi/geometri än den typiska sektionen har be-
räknats med samma materialparametrar som använts för att beskriva den typiska 
sektionen) har beräknats för sträckan 1400-2200 (se Figur 1). Ö-sektionen bortses 
dock ifrån eftersom den inte anses ha en representativ topografi, utan är mycket 
lokal. Ö-sektionen är grundare och flackare än typsektionen, och säkerhetsklas-
sen ändras till SK1 i Ö-sektionen. SK5 behålls för hela sträckan 1400-2600. 

• Vid möte 170310 med Per-Evert Bengtsson, PEB Geoteknik, diskuteras återigen 
ö-sektionens vara eller inte vara. Diskussion fördes även kring att sektion 02495N 
skulle representera sträckan öster om bergknallen, 2800-2950 N (se Figur 2), men 
fastställs att sträckorna är för korta för översiktlig utredning och riskerar ge en 
falsk bild av metodikens noggrannhet. Typsektionen 3665 gäller för den östra si-
dan berget. 

 
Figur 1 
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• Lastsektion har räknats för sträckan 1400-1700, men inte utretts vidare eftersom 
beräkningen inte påverkar säkerhetsfaktorn nämnvärt jämfört med obelastad ana-
lys. 

Skredubredning 

• St = 50 - 100 (gul) till km 1780, lutning 1:10 har samma utbredning som sannolik-
hetsklass 5 för ordinarie sektion Fc=1,09. 

• St = 100 - 199 (orange) km 1780 - 2000, lutning 1:15 har samma utbredning som 
gränsen mellan sannolikhetsklass 3-4. 

 
Figur 2 

03065 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 03065S representerar sträckan 2400-3800 S. 

• Lastsektion har räknats för sträckan 3000-3800. Brottsannolikheten höjs för den 
belastade sektionen jämfört med den obelastade, men det innebär inte ett skifte 
av sannolikhetsklass. Belastad sektion kvarstår i sannolikhetsklass 4. 

• Det är ingen större skillnad på sannolikhetsklassernas utbredning i plan för den 
obelastade typsektionen och för lastsektionen.  

 

Skredutbredning 

• St = 100 - 199 (orange), men Fc>1,3; dvs ingen förändrad skredutbredning 
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03665 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 03665N representerar sträckan 2800-4300 N. 

• Säkerhetsfaktorn F<1 för såväl odränerad som kombinerad analys i stabilitetsut-
redningen. Detta beror på något fel i modellen som inte har kunnat identifieras. I 
sannolikhetsanalysen antas säkerhetsfaktorn F=1 och VF för odränerad analys 
väljs till 0,15. 

• En tidig jämförelse av säkerhetsfaktorn mot äldre fördjupade utredningar antydde 
en eventuell underskattning av säkerhetsfaktorn i stabilitetsberäkningen i den här 
översiktliga utredningen. 

• Mellan 2850-2920 samt 3800-3850 finns en brantare undervattensslänt.  Eftersom 
säkerhetsfaktorn redan är  mindre än 1, så bedöms beräkning av sannolikhets-
klass för en sektion med förändrad topografi vara onödig. 

• Lokalkännedom om sträckan 2750-2900 (se Figur 3) ger att här är utfört en 
avschaktning som kanske skulle innebära en ändring av sannolikhetsklassen, ef-
tersom området öster om lm 2900 har sämre geometri. Diskussion har förts 
(170310 möte med Per-Evert Bengtsson, PEB Geoteknik) och ingen beräkning 
görs och heller ingen ändring i kartan, eftersom utredningen är översiktlig och det 
här riskerar att vara för detaljerad information. Frågan var även om sektion 02495 
N skulle representera även öster om bergknallen, men det beslutades att inte 
ändra val av typsektion. 

• Lastsektion har beräknats för sträckan 2800-2900 samt 3500-3900, men inte ut-
retts vidare eftersom beräkningarna inte påverkar säkerhetsfaktorn nämnvärt jäm-
fört med obelastad analys. 

• Ö-sektion har beräknats för sträckan 3900-4300. Glidyta för kombinerad analys 
bedöms vara för liten och odränerad analys bedöms vara den dimensionerande. 

• Kvibergsbäcken maskas bort på kartan, eftersom sträckan norrut längs bäcken 
kräver en särskild utredning. 

• I sträcka 3300-3500 N är partiet flackare än för typsektionen. Tidigare utförd för-
djupad utredning visar dock på låga säkerhetsfaktorer och förslag på åtgärd varför 
SK5 bedöms gälla även här. Även om SK4 hade visat sig vara bättre än SK 5 är 
sträckan för kort för att vara en representativ sträcka och hade gett en falsk bild av 
metodikens noggrannhet 

• För lm 3800-4200 (se Figur 4) fördes en diskussion om hela rasområdet ska vara 
ett eget område samt var gränsen för SK5 ska gå. Ingen ändring görs från det 
som visas på bilen. Kvickleran bestämmer skredutbredningen och topografin grän-
sen för sannolikhetsklasserna. 
 

 

Skredutbredning 

• St = 100-199 (orange) i km 2750-2900, skredutbredning 1:15. 

• St = 50-100 (gul) i km 4000-4300, skredutbredning 1:10. 

• Skredutbredningen avgränsas däremellan av de gröna punkterna (ingen kvick-
lera). 

 
Figur 3 

 

 
Figur 4 
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03955 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 03995S representerar sträckan 3800-4300. 

• Lastsektion är beräknad och bedöms gälla för hela sträckan. 

• Batymetrin har kontrollerats och det bedöms inte vara någon större skillnad mot 
uppgifter i annat tillgängligt underlag. 

• För vattenståndet i Säveån gäller att inmätt nivå +0,34 används i beräkning i stäl-
let för interpolerad nivå -0,51. 

 
Skredutbredning 

• St = 50-100 (gul) Fc>1,3; dvs ingen förändring av skredutbredning 

 

 

04945 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 04945S representerar sträckan 4300-5750S. 

• Kombinerad analys är dimensionerande. Vid PEM-beräkning förekommer att sä-
kerhetsfaktorn F<1. Detta beror på något fel i stabilitetsmodellen som inte har kun-
nat identifieras/åtgärdas med de indata som föreligger. Vid utritning i sannolikhets-
kartan väljs VF till 0,1. 

• Lastsektion har beräknats för sträckan 4300-5400 samt 5400-5700, men inte ut-
retts vidare eftersom beräkningarna inte påverkar säkerhetsfaktorn nämnvärt jäm-
fört med obelastad analys. 

• Ö-sektioner har räknats i km 4300-4700 och 5300-5700, men resultatet redovisar 
endast en försumbar skillnad i säkerhetsfaktor och utbredning av sannolikhets-
klasserna i plan. 

• En tidig jämförelse av säkerhetsfaktorn mot äldre fördjupade utredningar antydde 
en eventuell överskattning av säkerhetsfaktorn i stabilitetsberäkningen i den här 
översiktliga utredningen. 

 
Skredutbredning 

• St = 100-199 (orange) i km 5300-5750 enligt gammal utredning, skredutbredning 
1:15. 

 

04945 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 04945N representerar sträcka 4300-5750N. 

• En tidig jämförelse av säkerhetsfaktorn mot äldre fördjupade utredningar antydde 
en eventuell överskattning av säkerhetsfaktorn i stabilitetsberäkningen i den här 
översiktliga utredningen. 

• För typsektionen gäller att en liten glidyta för kombinerad analys gör att odränerad 
analys väljs som dimensionerande. Sannolikhetsklassen är 4, men ligger nära 
SK3. 

• Lastsektion har beräknats för sträckorna 4300-4700 och 4700-5600. Brottsannolik-
heten ökar för belastad sektion, men sannolikhetklassen ändras inte. Kvarstår i 
SK4. 
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• Gränsen mellan sektion 04945 N och 06220 N låg initialt i lm 5600. Diskussion har 
förts om hur lm 5400-5750 ska klassas och det beslutades att hela den sträckan 
bestäms av sektion 04945 N pga avschaktning etc. 

  
Skredutbredning 

• St = från 50 till >199 (gul-röd) Fc>1,3; dvs ingen förändring av skredutbredning. 

06220 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 06220N representerar sträckan 5750-7300N. 

• Beräknat resultat för typsektionen är sannolikhetsklass 5, men det ligger nära SK 
4. 

• Lastsektionen har räknats ihop med ö-sektionen, eftersom topografin bedömdes 
vara lägre i lm 6700-7200 som omfattar både last- och ö-sektion. Efter diskussion 
beslutades att den beräknade last/ö-sektionen ska gälla från 6700-7300. 

• Gränsen mellan sektion 04945 N och 06220 N flyttad till km 5750. 

• Gränsen mellan sektion 06220 N och 08125 N har övervägts ett flertal gånger pga 
olika bedömningar av geologi, topografi etc. Slutligen har gränsen lagts i lm 7300 
huvudsakligen pga släntens topografi och områdets överensstämmelse med typ-
sektionerna. 
 

Skredutbredning 

• Kontroll av tidigare utförda undersökningar visar på St 0-50 öster om lm 5700. 

 

06995 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 06995S representerar sträckan 5750-7300 

• Batymetrin har kontrollerats och det bedöms inte vara någon större skillnad mot 
uppgifter i annat tillgängligt underlag. 

• För vattenståndet i Säveån gäller att inmätt nivå +0,54 används i beräkning i stäl-
let för interpolerad nivå -0,08. 

• Diskussion förs till en början om sektion 04945 S ska förlängas till 6100 eller 6400. 
Sedan görs ett förslag med uppgifter Finngösautredningen som indata. Vi använ-
der oss av den detaljerade utredningen i Finngösa som visar lägst SF 1,25 på 
sträckan ca 6400 - 6600 men med variationskoefficienter från 6965 vilket ger san-
nolikhetklass 4 fram till mellan vägarna. Gäller från 5750-6800.  

• För gräns mellan sektion 06995 S och 08125 S se text för sektion 08125S. 
 

Skredutbredning 

• St >100 (orange-röd) Fc>1,3; dvs. ingen förändring av skredutbredning. 

 



 
 

SGI Publikation 38–2, Bilaga 1 

7 (35) 

 

08125 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 08125S representerar sträckan 7300-8200S. 

• För vattenståndet gäller att interpolerad nivå +0,7 mellan inmätta sektioner an-
vänds vid beräkning i stället för interpolerad SMHI +0,52. 

• Lastsektion har räknats för sträckan 7300-8300, men inte utretts vidare eftersom 
beräkningen inte påverkade säkerhetsfaktorn nämnvärt jämfört med obelastad 
analys. Säkerhetsfaktorn är redan 1 eller <1 och sannolikhetsklassen 5. 

• Gränserna för typsektionen diskuteras vid ett flertal tillfällen. Den västra gränsen 
flyttas först till 7300 för bättre överensstämmelse till topografin. Den östra gränsen 
till 8200 också av samma skäl. Senare uppstår en diskussion om den västra grän-
sen ska flyttas till 7150 i stället, men det bedöms inte finnas skäl för detta. Topo-
grafin avgör. 

• Gränsdragningen i kommunhuset ifrågasätts, jämför stabkarteringsrastret bl.a. (Se 
Figur 5). Det finns sektioner som bekräftar en bättre stabilitet för kommunhuset - 
kanske det gula fältet ska dras uppströms? Men eftersom det inte finns någon 
motsägelse mot att ha en sämre klassning i en översiktlig utredning och en bättre i 
en detaljerad, så ändras inte det ritade. I det här området är det topografin som 
har avgjort gränsdragningen. 

 
Figur 5 

8125 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 08125N representerar sträckan 7300-9000N. 

• Odränerad analys ligger till grund för sannolikhetsklassen trots att kombinerad 
analys gav SK5 närmast ån. Den kombinerade analysen bedömdes ha en liten gli-
dyta. 

• Lastberäkning har utförts med laster motsvarande väg och järnväg, vilket inte för-
ändrade beräkningen och därför inte vald för vidare utredning. 

• En tidig jämförelse av säkerhetsfaktorn mot äldre fördjupade utredningar antydde 
en eventuell underskattning av säkerhetsfaktorn i stabilitetsberäkningen i den här 
översiktliga utredningen. 

• Den östra gränsen flyttades från 9400 till 9000 för naturlig övergång i topografin. 

• För gränsdragningen mellan sektion 06220 N och 08125 N se kommentar under 
06220 N. 

• Den varierade topografin har också diskuterats. Själva typsektionen ligger i en 
avschaktning (se Figur 6), så frågan var om den var representativ för sin sträcka. 
Nivåskillnad i sektion 7800, 8125 och 8400 kontrollerades för att se om åtgärd be-
hövdes, men dessa bedömdes likartade där S-klassgränserna ligger och därför 
ändrades inte det ritade. 

 
Skredutbredning 

• Fc>1,3, dvs. ingen förändring av skredutbredning. 

 
Figur 6 



 
 

SGI Publikation 38–2, Bilaga 1 

8 (35) 

 

08675 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 08675S representerar sträckan 8200-10000S. 

• Gränsfall om odränerad eller kombinerad analys är dimensionerande. Odränerad 
analys har valts och sannolikhetsklassen är en 4 som ligger nära klass 3. 

• En tidig jämförelse av säkerhetsfaktorn mot äldre fördjupade utredningar antydde 
en eventuell överskattning av säkerhetsfaktorn i stabilitetsberäkningen i den här 
översiktliga utredningen. 

• Brottsannolikheten ökar med last i beräkningen, men ligger kvar i SK4. Lastsekt-
ionen gäller hela sträckan. 

• Den östra gränsen har flyttats från 9600 till 10000 pga topografin. 
 

Skredutbredning 

• Två utredningar med sensitivitet 50-99 (gul) ca km 8750-8900 och 9500; skredut-
bredning 1:10 för dessa delar. 

 

09830 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 09830N representerar sträckan 9000-10750N. 

• Batymetrin har kontrollerats och det bedöms inte vara någon större skillnad mot 
uppgifter i annat tillgängligt underlag. 

• Lastsektion har räknats för sträckan 10700-10800, men inte utretts vidare ef-
tersom beräkningen inte påverkade säkerhetsfaktorn nämnvärt jämfört med obe-
lastad analys.  

• Sträckorna 10750-11300 och 11300-11500 har räknats som ö-sektioner. Den se-
nare får sedan gälla fram 12100 efter omfattande diskussioner. Jordartskartan an-
tyder grövre jord, men äldre undersökningar visar annat. 

• Västra gränsen har flyttats från 9400 till 9000 pga topografin. Östra gränsen flytta-
des till 10750 av samma skäl.  

• Lm 09450 N - området bortmaskas på kartan (se Figur 7). Informationen är inte 
tillräcklig för att klassa det lilla vattendraget norrut som sannolikhetsklass 1 längre 
bort från Säveån. Särskild utredning krävs för vattendraget.  

• Den stora förekomsten av skred på sträckan har föranlett diskussioner om områ-
dets sannolikhetsklass. 

• Diverse diskussioner: 
Lm 9000-9250 (se Figur 8): Rasområdet är betydligt brantare än räknad sektion. 
Detta är ett exempel på vad den översiktliga utredningen inte fångar upp.  Ingen 
åtgärd i kartan. För kort sträcka för att vara en representativ sträcka. Riskerar att 
ge en falsk bild av metodikens noggrannhet. 

• Lm 10050 -10750 (se Figur 9): Hela sträckan borde kanske representeras av en 
Ö-sektion? Den brantare topografin skulle kanske kunna motivera en högre san-
nolikhetsklass? 

• Eller kanske att 10050 -12100 hör ihop? 

  
Skredutbredning 

• St >199 (röd) för båda ö-sektionerna, skredutbredning 1:15. 

 
Figur 7 
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Figur 8 

 

 
Figur 9 
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10240 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 10240S representerar sträckan 10000 -10300S. 

• För vattenståndet i Säveån gäller att interpolerad nivå +2,0 mellan inmätta sekt-
ioner använts vid beräkning i stället för interpolerad SMHI +1,59. 

• Lastsektion har räknats med olika belastning mellan 10000 -10400. Lastsektionen 
ändrar klass från SK4 till SK3 och gäller hela sträckan. Den östra gränsen 10400 
justeras först till 10350 och sedan till 10300 för naturlig topografi. 

 

10535 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 10535S representerar sträckan 10300 -11750. 

• Batymetrin har kontrollerats och det bedöms inte vara någon större skillnad mot 
uppgifter i annat tillgängligt underlag. 

• För vattenståndet i Säveån gäller att interpolerad nivå +2,9 mellan inmätta sekt-
ioner använts vid beräkning i stället för interpolerad +1,74. 

• Säkerhetsfaktorn F<1 för såväl odränerad som kombinerad analys i stabilitetsut-
redningen. Detta beror på något fel i modellen som inte har kunnat identifieras/åt-
gärdas med de indata som föreligger. I sannolikhetsanalysen antas säkerhetsfak-
torn F=1 och VF för odränerad analys väljs till 0,15. 

• Ö-sektion beräknas och ger en klass lägre (SK 4 istället för SK 5). Intervall för ö-
sektion ligger mellan 11200 -11750 (urspr 10800-11500). 
  

Skredutbredning 

• St = 50-99 ger skredutbredning 1:10 från Säveån. 

 

11600 S Sannolikhetsklass 

• Jordartskartan och empiri antydde i ett tidigt skede att jordlagerföljden i sektionen 
skulle utgöras av grSa och friktionsjord hanteras inte i denna utredning. 

• Efter avstämningsmöte med Partille kommun januari 2017 kom information fram 
som pekade på att det inte skulle vara isälvsmaterial på platsen. En äldre utred-
ning av Åke Johansson ska ha utförts inför avschaktning vid 11600. Kolla igenom 
arkivet mha Eva Albin för att se om det finns någon utredning med Åke Johansson 
avseende avschaktning som stabilitetshöjande åtgärd. Vid ca11600-11800. Områ-
det väster om 11600 dras ihop med öster om det inte är friktionsjord. 

• Ö-sektion 10800 -11500 har sammanfogats med fd friktionssektion 11600 och 
12335 S. Se kommentar skredutbredning. 

  
Skredutbredning 

• Inte helt uppenbart om det är St>199 (röd)i sektion 12335S som gäller för skredut-
bredning eller St = 50-100 (gul) i sektion 10535 S. Valt att använda den senare, St 
= 50-100 (gul). 
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12335 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 12335S representerar sträckan 11750-13250S. 

• För vattenståndet i Säveån gäller att interpolerad nivå +3,78 mellan inmätta sekt-
ioner använts vid beräkning i stället för interpolerad +3,1. 

• Batymetrin har kontrollerats och det bedöms inte vara någon större skillnad mot 
uppgifter i annat tillgängligt underlag. 

• Diskussion har förts om belastad sektion ska räknas. Detta har inte utförts, ef-
tersom det är oklart vad det i så fall skulle vara för last.  
 

Skredutbredning 

• St >50 (Gul-röd) för kvicklera och gränsen är justerad för skredutbredning 1:15 
från Säveån. 

 

12920 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 12920 representerar sträckan 12150-12950. 

• För vattenståndet i Säveån gäller att interpolerad nivå +4,43 mellan inmätta sekt-
ioner använts vid beräkning i stället för interpolerad +3,74. 

• Batymetrin har kontrollerats och det bedöms inte vara någon större skillnad mot 
uppgifter i annat tillgängligt underlag. 

• En tidig jämförelse av säkerhetsfaktorn mot äldre fördjupade utredningar antydde 
en eventuell underskattning av säkerhetsfaktorn i stabilitetsberäkningen i den här 
översiktliga utredningen. 

• Jonsereds kraftverk är enligt uppgift pålat till fast botten (mäktigt lerlager) och har 
inte tagits med, eftersom bedömning av sannolikhet för skred för denna kräver en 
särskild utredning och kan inte omfattas av denna översiktliga utredning. 

• Ursprungligen låg den västra gränsen i lm 12650 pga jordartskartan som visar 
isälvsmaterial väster härom. Gränsen har sedan flyttats till 12150. 

• Sektionen har räknats med järnvägslast. Medförde ingen större förändring i beräk-
nad säkerhetsfaktor eller skredutbredning. Inga långa/större glidytor kunde identi-
fieras som kritiska. 

 

Skredutbredning 

• St = 100-199 (orange) samt "kvicklerestjärnor" medför skredutbredning 1:15 (hela 
vägen till områdesgränsen). 

 

13855 N Sannolikhetsklass 

• Sektion ingår inte i utredningen, eftersom området klassas som friktionsjord/fyll-
ningsmaterial. 

 

15840 S Sannolikhetsklass 

• Förstärkning utförd (jordspikning). Skredet 1914 skedde strax väster om 15840. 
På jordartskartan ser det ut som morän, men skred kan ändå gå. Området maskas 
bort från kartan. Särskild utredning/undersökning krävs för en korrekt bedömning. 
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17695 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 17695N representerar sträckan 17300-18100N 

• Lastsektion har räknats och den förändrar inte klassningen, utan sannolikhets-
klass 1 gäller för hela området. 

 
Skredutbredning 

• St = 50-99 (gul) Fc>1,3; dvs. ingen förändrad skredutbredning 

 

17815 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 17815S representerar sträckan 17300-17900S.  

• För vattenståndet i Säveån gäller att interpolerad nivå +13,71 mellan inmätta sekt-
ioner använts vid beräkning i stället för interpolerad +13,20.  

• Lastsektion har räknats med tåglast. Ändrar inte sannolikhetsklassen, men sänker 
säkerhetsfaktorn under 1. Järnvägen är förstärkt sen länge. Efter diskussion valt 
att inte gå vidare med lastsektionen, eftersom situationen är lite speciell med för-
stärkningsåtgärd och F<1, vilket visar på ett fel i stabilitetsmodellen som kanske 
förstärkningen är lösningen på. 

 

18575N Sannolikhetsklass 

• Sektion 18575N representerar från lm 17900 på Aspensjöns östra strand både i 
norr och söder fram till Säveån. Sannolikhetsklass 1. 

• För vattenståndet i Säveån gäller att interpolerad nivå +13,68 mellan inmätta sekt-
ioner använts vid beräkning i stället för interpolerad +13,20. 

• Eftersom säkerhetsfaktorn är hög (F=4,8) bedöms det inte finnas något behov av 
att räkna någon lastsektion. 

• I lm 18300 i söder finns en avvikande geometri söder om vattenverket (se Figur 
10). Detta är ett exempel på vad som inte omfattas av en översiktlig utredning. 
Ingen ändring görs i kartan. För kort sträcka för att vara en representativ sträcka. 
Riskerar att ge fil bild av detaljeringsgraden och av metodikens noggrannhet. 

• 17900N och 17900S i en jämförelse med MSB:s kartering: Vår klassning är SK1, 
medan MSB klassar områdena som otillfredställande.  Vårt geologiska underlag 
visar finsand medan MSB:s geologiska underlag visar Si/Sa på Le alternativt Le. 
MSB visar tidigare utredd sektion i området med Fc=1,5 -2,0. 

 
Figur 10 
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19140 N Sannolikhetsklass 

• Sektionen var från början tänkt att representera 18500-19750N, men vid närmare 
studie visade den sig inte alls vara representativ för området när det gäller topo-
grafi. Typsektionen var mycket lägre och flackare än resterande delar. Sektionen 
har omvärderats och utgör nu en ö-sektion för området 19050 -19200 (se Figur 
11) och egentligen borde den kanske tas bort helt med tanke på utredningens 
översiktliga karaktär. Typsektion 19925 representerar resterande sträcka.  

• Lastsektion har räknats för typsektion 19140N, men det gav ingen förändring för 
sannolikhetsklassen som ligger kvar på SK1. (Odränerad analys dimension-
erande, då glidyta för kombinerad analys bedömdes vara för lite för att vara rele-
vant). 

• En tidig jämförelse av säkerhetsfaktorn mot äldre fördjupade utredningar antydde 
en eventuell överskattning av säkerhetsfaktorn i stabilitetsberäkningen (typsektion 
19140N) i den här utredningen. 
 

Skredutbredning 

• St = 100-199 (orange) gränsen är justerad för skredutbredning 1:15 på sträcka 
18500 -19150 

• St = 50-99 (gul) gränsen är justerad för skredutbredning 1:10 på sträcka 19200 -
19750. 

 
Figur 11 
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19685 S Sannolikhetsklass 

• Sektionen var från början tänkt att representera 19300-20200S, men vid närmare 
studie visade den sig inte alls vara representativ för området när det gäller topo-
grafi. Typsektionen var mycket lägre och flackare än resterande delar. Sektionen 
har omvärderats och helt tagits bort i sitt ursprungsläge. Dess klassning (SK2) 
återfinns bara på sträckan 18500-19000S. Typsektion 19925 representerar reste-
rande sträcka.  

• I stället räknades sektionerna 19400S och 20000S (se Figur 12), som bedömts 
mer representativ med ledning av topografi från äldre utredningar. Gränsen väs-
terut flyttades till 20600 efter studier av äldre utredningar. Sektionerna represente-
rar nu 19000 -20600S. 

• Lastsektion räknades i ett tidigt skede för typsektion 19685S, men inte utretts vi-
dare eftersom beräkningen inte påverkade säkerhetsfaktorn nämnvärt jämfört med 
obelastad analys. 
 

Skredutbredning 

• St = 100-199 och >199 (orange-röd) samt äldre utredningar som visar på liknande 
resultat gör att gränsen justerades för skredutbredning 1:15 på sträcka 19200 -
20600. 

 
Figur 12 

19925 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 19925N representerar sträckan 19750-21200N.  

• Lastsektioner har beräknats för 19800 -19950, 19950-20300 samt 20300-20800, 
men inte utretts vidare eftersom beräkning med last inte påverkade säkerhetsfak-
torn för den dimensionerande beräkningen (kombinerad analys).  

• Säkerhetsfaktorn F<1 innebär att säkerhetsfaktorn F antas vara 1 och VF väljs till 
0,1 för när gränserna för sannolikhetsklasserna ska placeras i plan. 
 

Skredutbredning 

• St = 50-99 (gul) och gränsen justerades för skredutbredning 1:10 på sträcka 
19750 -20200. 

• St = 100-199 och >199 (orange-röd) samt äldre utredningar som visar på liknande 
resultat gör att gränsen justerades för skredutbredning 1:15 på sträcka 20200 -
21200. 
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21120 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 21120S representerar sträckan 20600-23900S. 

• Sektionen i 23210 utfördes i fält, men små jorddjup och grövre jord än förväntat 
gjorde att den här sektionen ströks i ett tidigt skede och i stället fick typsektion 
21120S representera även denna sträcka. 

• I ett tidigt skede räknades lastsektion för sträckan 22700 -23100, men inte utretts 
vidare eftersom beräkning med last inte påverkade säkerhetsfaktorn nämnvärt. 

• Frågan om ö-sektioner kom också upp i ett tidigt skede, men större delen av 
sträckan bedömdes ha lägre slänthöjd och flackare slänt och därför räknades in-
ledningsvis inte några ö-sektioner. 

• Det erhållna resultatet sannolikhetsklass SK1 förvånade och därför har olika saker 
testats och jämförts för att försöka förstå varför detta resultat erhålls. 

 
Jämförelser har gjorts med MSB och äldre utredningar: 

• Sträcka 20600-21500S: En tanke var att vi kanske hade prickat in en gynnsam 
sektion, vilket skulle riskera att den översiktliga utredningen leder fel.  Vid jämfö-
relse med MSB (se Figur 13 

 

• , blått streck visar läge för typsektion 21120S) är sträckan bedömd som "ej till-
fredsställande stabilt + otillräckligt utrett".  Viktigt att notera är att en översiktlig ut-
redning som vår aldrig kan utesluta att ett område lokalt kan vara i behov av en 
detaljerad utredning. 

• Sektion 21120 S visar Fc=1,6. MSB:s tidigare utredning LT12.8 visar Fc=1,6. 
LT12.7 visar Fc=1,23 och LT25 Fc= visar 1,1. Jordartskartan visar delvis finsand 
medan MSB:s geologiska underlag visar Si/Sa på Le alternativt Le. Slutsatsen av 
jämförelsen är att området kan skifta i karaktär relativt snabbt och är inte helt förut-
sägbart om man bara beaktar topgrafi. Det underlag m.a.p. på jordartsparametrar 
(skjuvhållfasthet) som är utvärderat för typsektion 21120S bedöms dessutom vara 
på säkra sidan om man ser till området i sin helhet, vilket ytterligare adderar till 
mysteriet. 

• Sträcka 21500-22500S: MSB klassar denna sträcka som ej tillfredsställande sta-
bilt.  MSB har här endast beräkningssektioner på norra sidan av älven och frågan 
är om de har extrapolerat resultat till södra sidan. Vid jämförelse av geologi och 
topografi bedöms detta inte vara en framkomlig väg. Norra sidan skiljer sig från 
södra sidan. 

• Slutligen har ö-sektioner studerats i lm 22330, 22550, 23040, 23420 samt 23850 
(se Figur 14, svarta streck) för att klargöra förhållandena mellan 21000 -24000. 
Beräkning har endast utförts för sektion 23040, eftersom det var den enda sekt-
ionen som skiljde sig från typsektion 21120S med en högre slänt som dessutom 
var lika brant. Nyttjad jordmodell hämtades från typsektion 21120S. Sannolikhets-
klassen steg till SK4 och lm 22800 -23100 ritas om i kartan med resultatet. 

 
Figur 13 

 

 
Figur 14 
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22150 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 22150N representerar sträckan 21200-22800N. 

• I ett tidigt skede bedömdes att typsektionen representerade sträckorna 20800-
21700 och 21800-22200, men detta ändrades pga topografi. 

• Lastsektioner har räknats för sträckan. (se Figur 15) 

• Lastberäkning bör ev utföras för hela sträckan en med jvg och en med huslast.  

• Gränslinjer justerades först för att följa släntkrön, men tillkommande material för 
underlag till skredutbredningen förändrade dragningen pga förekomst av kvicklera. 

 
Skredutbredning 

• St = 50-99 (gul) och 100-199 (orange) gränsen justerades för skredutbredning 
1:10/1:15 på hela sträckan. Lutning 1:10 omfattar hela utredningsområdet på 
sträckan. 

 
Figur 15 

23895 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 23895N representerar sträckan 22800-24200N. 

• I ett tidigt skede har lastsektion (industri/p-yta/lokalvägar) räknats för sträckan, 
men inte utretts vidare eftersom beräkning med last inte påverkade säkerhetsfak-
torn nämnvärt.  

• Senare har sektion med tåglast räknats i läge ca 22800, men inte heller det ger 
någon skillnad för beräkningen. 

• Översyn har utförts av sträckan 22800-23100 (se Figur 16) genom en kontroll av 
höjdskillnad inom sträckan jämfört med typsektionen i 23/895. En jämförelse har 
gjorts med beräkningar som utförts inom en annan utredning inom berörd sträcka. 
Dessa beräkningar har haft en betryggande säkerhetsfaktor (SF>2,5). En beräk-
ning har utförts med topografin från den andra utredningen med de materialpara-
metrar som valts att beskriva sektion 23895 N med. Även denna beräkning gav en 
betryggande säkerhetsfaktor SF>2.5. Kompletterande beräkningar har varit mer 
konservativa än den som utförts för sektonen som anses typisk för sträckan. 

• I lm ca 22800 erhålls en spetsig utformning (se Figur 17), som inte ska tolkas bok-
stavligt. Gränslinjerna för sannolikhetsklasserna följer huvudsakligen strandkant 
alternativt anpassas till släntkrön. Ingen för ögat förlåtande rundning görs av lin-
jerna och det framgår särskilt tydligt i den här sektionen där Säveån har skapat ett 
"hörn" av åfåran. 

 
Figur 16 
 



 
 

SGI Publikation 38–2, Bilaga 1 

17 (35) 

 

 
Figur 17 

 

24340 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 24340N representerar sträckan 24200-24400N. 

• Batymetrin har kontrollerats och det bedöms inte vara någon större skillnad mot 
uppgifter i annat tillgängligt underlag.  

• Denna sektion visade på isälvsmaterial och ursprungligen representeraed typsekt-
ionen ända fram till 24700 där fastmark tar vid. Äldre underlag och geologiska kar-
tan indikerade emellertid att förekomst av isälvsmaterial inte var så utsträckt. Typ-
sektion 23895 nyttjades som underlag, placerades i lm 24550 och försågs med 
last. Denna beräkning ligger till grund för de sannolikhetsgränser som ritades ut i 
lm 24400 -24700. 

 

24965 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 24965S representerar sträckan 23900-25300S. 

• Tidigt identifierat som huvudsakligen isälvsmaterial 

• De tre omaskade områdena på södra sidan har kontrollerats mot den motstående 
beräknade för att se om de var lika i jordlagerföljd etc, men norra sektionen är inte 
representativ för hur det ser ut på södra sidan. På norra sidan går glidytan i den 
siltiga sanden längre bak, inte i svämsedimenten närmast ån.  På södra sidan är 
det berg och isälvssediment. De tre områdena på södra sidan ska enligt jordarts-
kartan också vara av grövre fraktion - sand i motsats till lera-silt på norra sidan. 
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26785 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 26785N representerar sträckan 24700 -27700N. 

• Lastsektion har räknats för 26700 -26800 i odränerad analys. Brottsannolikheten 
är dubbelt så stor som för obelastad sektion, men det innebär inget byte av sanno-
likhetsklass. Den ligger kvar i SK4, fast nära SK5. Sektioner för 25350 och 25750 
har jämförts med den beräknade lastsektionen och lasten ligger här för långt bort 
för att ha någon inverkan på beräkningarna. 

• Gränserna för sannolikhetsklasserna har justerats så att de ska följa släntkrön i 
stället för strandlinjen. Detta gör att man förmodligen borde maska bort hyllan i lm 
27100 (se Figur 18), eftersom den förmodligen inte har hög sannolikhet för skred i 
sig. Särskild utredning krävs för det partiet, vilket inte ingår i den här utredningen. 

• Gränsen mot typsektion 24340N låg tidigare i 25150 men flyttades till 24700 pga 
geologi och topografi.  

• Bedömning har gjorts att på sträckan 24700 -25100 kan ett skred gå i bakslänten, 
därför följer gränslinjerna för sannolikhetsklasserna släntkrön där bak.  

 
Figur 18 

27150 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 27150S representerar sträckan 25300-27600S. 

• Batymetrin har kontrollerats mot annat tillgängligt underlag och konstaterats att det 
finns en differens på ca 1 m (ej genomgående i tvärsnittet). Stabilitetsberäkning 
har ej utförts för sektion med alternativ å-bottennivå 

• Diskussion har förts om ö-sektion ska beräknas på sträckan, men så har inte 
skett. 

• Gränsen i plan mellan sannolikhetsklass 3 och 2 ligger i stort sett i samma läge. 
Gränsen går därför direkt från 3 till 1. 

• Gränslinjen för sannolikhetsklasserna är dragen dels för att följa släntkrön, men 
även för att få med skredärren. Därför är det ett ganska stort område på södra de-
len av sträckan som omfattas av SK3, där linjen dras in mot fastmark i lm 26100 
(se Figur 19). Man kan fundera över om det är korrekt eller om det finns ett bättre 
sätt att dra linjen. 

 
Figur 19 
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28775 S Sannolikhetsklass 

• Sektion 28775S representerar sträckan 27700 -29100.  

• Lastsektion har räknats för sträckan 28700 -29200 med resultatet att sannolikhets-
klass 3 gäller för hela sträckan. 

• Gränsen mot sektion 27150 S gick ursprungligen vid lm 27600, men flyttades för 
att harmoniera med geologin. 

 

28775 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 28775N representerar sträckan 28400-29200N.  

• Lastsektion har beräknats för 28400 -29100. Resultatet blir sannolikhetsklass 1 
både för belastad och obelastad sektion för den kombinerade analysen såväl som 
den odränerade. För den odränerade analysen ger beräkning med last endast en 
marginell skillnad. Farligaste glidytan för odränerad beräkning med last griper ca 4 
m längre bak i slänten. 

• Kontroll av äldre utredningar visar att dessa är i enlighet med det vi räknat: Utred-
ning 608 Oscarshöjd redovisar fastare siltiga leror och tillfredsställande stabilitet. 
Äldre utredning visar även tillfredsställande stabilitet för Stationsvägen (Floda) sö-
der om järnvägen. 

 

29920 N Sannolikhetsklass 

• Sektion 29920N representerar sträckan 29600-29900N.  

• Inledningsvis låg den södra gränsen i lm 29600, men den flyttades till 29300. 

• Belastad sektion har räknats, men inte utretts vidare eftersom beräkning med last 
inte påverkade säkerhetsfaktorn. 

• Säkerhetsklassen baseras inte på undervattensslänten med Fkomb = 2,2, utan på 
Fkomb 3,24. 
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Bilaga 2. Sektionsbeskrivning avseende klimatpåverkan 
170517 
 
Tabell zz  Geotekniska tvärsektioner för simulering och bedömning av framtida erosion. Q70 avser ett flöde på 70 m3/s, osv. Fc avser beräknad säkerhetsfaktor mot 

skred, före erosion och efter erosion. 

Beräknad  
sektion  
Beräknad fram-
tida botten-
erosion och 
släntfotseros-
ion 

Hjälpsektion 
avseende kli-
matpåverkan 
Beräknad bot-
tenerosion, an-
tagen slänt-
fotserosion. 

Botten- 
erosion 
(GIS-simule-
ring) 

Erosion slänt-
fot under vat-
ten 
(BSTEM-simu-
lering) 

Kommentar F före F efter 
S-klass 
före 

S-klass 
ändring 

Klimat-
påverkan 

03065 S  Ca 2,5 m  Ca 3 m 
Bedömning mellan Q50 och Q70, då Q70 verkade 
medföra väl stor erosion. Brant släntfotserosion. 

1,4 1,2 4 0,5 M 

03955 S  Ca 1 m  Ca 4 m 
Bedömning mellan Q50 och Q70; Q70 drygt 1 m, Q50 
ger ingen erosion. Brant släntfoterosion. 

1,34 1,30 4 0,4 M 

04945 N  0 m 0 m 
Ingen bottenerosion. Ingen erosion i släntfot men slän-
ten är brant. 

1,33 1,33 4 0 L 

06955 S  Ca 0,5 m 0 m 
Ingen släntfotserosion. Liten erosion Q50 och Q70 i 
anslutning till sektionen.  

1,59 1,58 3 0 L 

 06955 S_mod 1 m 0 m 
Jordmodell och geometri som 06955 S men sänker 
botten 1 m. 

1,59 1,56 3 0,2 M 

 
06220 N, ö-sekt-
ion 07000 N 

1 m 0 m Jordmodell som 06220 N, men geometri som 7000 N.  1,45 1,38 4 0,5 M 

08125 N  0 m 0 m Ingen bottenerosion. Ingen släntfotserosion. 1,31 1,31 4 0 L 

09830 N  0 m Ca 10 m 

Mycket stor erosion av (flack) släntfot, risk för under-
minering. BSTEM visar underminering men vi har inte 
tagit med detta eftersom det är en begränsad tid som 
detta kommer att vara tills nytt jämviktsläge uppstår. 
Just nu fungerar det inte att köra modellen i tidssteg 
så bra och vi har därför utgått från ett möjligt tillstånd 
INNAN det sker underminering. Ingen erosion i botten 
i just den här sektionen (däremot öster om). 

1,29 1,27 4 0 L 

 09830 N_mod 1,5 m Ca 10 m 
Jordmodell, geometri som 09830, men med större 
erosion i botten för att representera sträckor med 
större bottenerosion. 

1,29 1,23 4 0,3 M 
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 10240 S_mod 1,5 m 1,5 m 
Jordmodell, geometri som 10240. Bottenerosion 1,5 
m. Släntfotserosion ej bedömd, antar 1,5 m utifrån 
geometrin. 

1,35 1,30 3 0,3 M 

 10535 S_mod1 0 m  0 m 

Jordmodell, geometri som 10535 S. Bottenerosion 1 
m. Släntfotserosion ej simulerad, men slänten är 
brant, nästan vertikal redan idag. Antar endast en liten 
släntfotserosion utifrån geometrin. Med hänsyn till att 
sannolikheten nära 1 redan vid dagens förhållanden 
bedöms klimatpåverkan som måttlig även om modelle-
rad erosion fram till 2100 bedöms som liten eller 
ingen. 

0,98 0,98 5 max 0 M 

 10535 S_mod2 1 m  <0,5 m 

Jordmodell, geometri som 10535 S. Bottenerosion 1 
m. Släntfotserosion ej simulerad, men slänten är 
brant, nästan vertikal redan idag. Antar endast en liten 
släntfotserosion utifrån geometrin. Med hänsyn till att 
sannolikheten är mycket nära 1 redan i dagens förhål-
landen så är klimatpåverkan stor trots att den beräk-
nade erosionen inte ökar sannolikheten mer än 0,1. 

0,98 0,95 5 max 0,1 S 

 
9830 N, ö-sekt-
ion 11020 N 

1,5 m 0 m 
Jordmodell 9830 N men geometri 11020 N. Bottene-
rosion 1,5 m. Släntfotserosion ej simulerad. Släntlut-
ning anpassad till bottenerosionen. 

1,26 1,12 4 0,7 S 

 
10535 S, ö-sekt-
ion 11250 S 

0 m 0 m 
Jordmodell 10535, men geometri 11250. Ingen eros-
ion. 

1,22 1,22 4 0 L 

 
9830 N, ö-sekt-
ion 11500 
N_mod1 

0 m 0 m 

Jordmodell 9830 N, men geometri 11500 N. Utan 
släntfotserosion. Med hänsyn till att sannolikheten är 
mycket nära 1 redan vid dagens förhållanden så är kli-
matpåverkan måttlig även om modellerad erosion fram 
till 2100 bedöms som liten eller ingen. 

0,89   - 5 max -  M 

 
9830 N, ö-sekt-
ion 11500 
N_mod2 

1,5 2,5 m 

Jordmodell 9830 N, men geometri 11500 N. Bottene-
rosion 1,5 m. Släntfotserosion ej simulerad, antar 2,5 
m utifrån geometrin. Med hänsyn till att sannolikheten 
är mycket nära 1 redan i dagens förhållanden så är kli-
matpåverkan stor med hänsyn till att modellering visar 
på erosion. Sannolikhetsförändringen ej beräknad 
utan endast bedömd. 

0,89   - 5 max -  S 

 12335 S_mod1 1,5 m 2,5 m 
Jordmodell, geometri som 12335. Bottenerosion 1,5 
m. Släntfotserosion ej simulerad, antar 2,5 m utifrån 
geometrin. 

1,22 1,18 4 0,2 M 

 12335 S_mod2 0 m 0 m Jordmodell, geometri som 12335 men ingen erosion 1,22 1,22 4 0 L 



 
 

SGI Publikation 38–2, Bilaga 2 

22 (35) 
 

12920 N  Ca 1,5 m Ca 0 m Mycket lite erosion i släntfot. Bottenerosion.  1,18 1,19 4 4,7 4,3 

19140 N  Ca 2 m Ca 4 m 

Bedömning av Q50 och Q70, Q70 ger orimligt hög 
erosion i mitten. Bedömer 2 m i mitten. Brant släntfots-
erosion. Sannolikheten förändras mycket, men fortfa-
rande är säkerhetsfaktorn hög och sannolikhetsklass 1 
bibehålls. 

2,29 2,04 1 ~0,7 L 

19925 N  0 m 0 m 

Jordmodell och geometri som 19925 N. Med hänsyn 
till att sannolikheten är mycket nära 1 redan vid da-
gens förhållanden så är klimatpåverkan måttlig även 
om modellerad erosion fram till 2100 bedöms som li-
ten eller ingen. 

0,89 
(komb) 

- 5 - M 

 
19925 N och 
S_mod1 

1 m Ca 2,5 m 

Jordmodell och geometri som 19925 N. Bottenerosion 
1 m. Släntfotserosion ej simulerad, antar ca 2,5 m uti-
från geometrin. Med hänsyn till att sannolikheten är 
mycket nära 1 redan i dagens förhållanden så är kli-
matpåverkan stor med hänsyn till att modellering visar 
på erosion. Sannolikhetsförändringen ej beräknad 
utan endast bedömd. 

0,89 
(komb) 

- 5 - S 

21120 S  0 m 0 m Ingen erosion. 1,61  1,61 1 - L 

22150 N  0 m 0 m 
Inga bottendata men baserat på att släntfotserosion är 
ringa görs bedömningen att det inte heller sker någon 
nämnvärd bottenerosion. 

1,25   1,25 3 - L 

 23895 N 0 m 0 m Ingen erosion. Ingen beräkning utförd. 1,13 1,13 5 - L 

27150 S  Ca 0,5 m Ca 2 m 

Lång sträcka utan bottendata. Baserat simulerade bot-
tenskjuvspänningar görs bedömningen att det sker lite 
bottenerosion men BSTEM-simulering indikerar slänt-
fotserosion.  

1,25 1,23 3 0,6 S 

28775 N  0 m Ca 6 m 
Grovt material i bottenytan. Ingen bottenerosion. Stor 
släntfotserosion. 

1,91 1,14 1 3 S 

 28775 N_mod1 0 m 0 m 
Grovt material i bottenytan. Ingen bottenerosion. Ingen 
släntfotserosion. 

1,91 1,91 1 1 L 
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Bilaga 3. Insamlade geotekniska utredningar 

Kommun SGI_ID Benämning Konsult Datum 
Uppdragsnum-
mer, originalid 

Fysiskt arkiv 
Utredningsnivå 
enligt rapport 

Åtgärdsförslag Rekommenderade åtgärder 

Göteborg 98JWGB02 Huvudspillvattenledning 
längs Säveån, stabilitetsut-
redning 

J&W 1998-01-26 7 250 0111 Göteborgs stad 
   

Göteborg 01FBGB01 (Ny) Kvibergsbro över Sä-
veån 

Flygfältsbyrån 2002-03-06 1650300-16/1 Göteborgs stad 
   

Göteborg 05GBGB02 Kvibergsäng del 4 och del 5 Gatubolaget 2005-02-15, Rev 
2006-03-31 

617/99 292/0 Göteborgs stad 
 

J 
 

Göteborg 
 

Kvibergsäng del 4, fördjupad 
stabilitetsutredning 

Gatubolaget 2005-06-10 
 

Göteborgs stad Fördjupad J Avschaktningar, KC-pelare mm 

Göteborg 05GBGB01 Vagnmakaregatan, Fördju-
pad stabilitetsutredning 

Gatubolaget 2005-11-04 666/03 Göteborgs stad Fördjupad J 
 

Göteborg 
 

Fördjupad stabilitetsutred-
ning norr om E-fabriken 

WSP 2009-04-17 10120488 Göteborgs stad Fördjupad 
  

Göteborg 
 

Bellevue industriområde, Gö-
teborg. Fördjupad stabilitets-
utredning. 

Sweco 2009-07-06 
 

Göteborgs stad Fördjupad J 
 

Göteborg 10SWGB01 Detaljerad stabilitetsutred-
ning-Kvibergsbäcken PM 
Geoteknik 

Sweco 2010-05-31 2305 335 Göteborgs stad Fördjupad J Rek. Stab.åtgärder: avschaktning/avlastning i slänterna längs 
västra sidan av Kvibergsbäcken. Mellan Kvibergsvägen och 
Säveån samt vid Kvibergsnäs Landeri föreslås kombination 
av avschaktning, tryckbank samt utskiftning/lättfyllning. 

Göteborg 
 

Detaljplan Kvibergsängar, 
fördjupad stabilitetsutredning 

Vectura 2011-04-11 105229 Göteborgs stad Fördjupad J 
 

Göteborg 11WSGB01 Detaljplan Nya Kulan, För-
djupad stabilitetsutredning 

WSP 2011-04-21 10090583 TK Projekt AB/ JM 
AB 

Fördjupad J Se rapport. 

Göteborg 11SWGB13 Detaljerad stabilitetsutred-
ning-Nordöstra Göteborg, 
Säveån 

Sweco 2011-09-15 
 

Göteborgs stad Detaljerad J Inom skrafferade områden rekommenderas att en fördjupad 
stabilitetsutredning utförs och eventuellt även vissa stabili-
tetsåtgärder, t ex utläggning av erosionsskydd. 

Göteborg 14STGB01 Fördjupad stabilitetsutred-
ning avseende Utby-PM 
Geoteknik 

Structor 2014-03-28 4027-1303 Göteborgs stad Fördjupad J Rekommenderas åtgärder enligt Bilaga E. 

Göteborg 14STGB02 Fördjupad stabilitetsutred-
ning avseende von Utfallsga-
tan 

Structor 2014-05-28 
 

Göteborgs stad Fördjupad J Rekommenderas åtgärder enligt Bilaga E. 

Göteborg 14ÅFGB01 Sävenäs rangerbangård, 
standardförbättring 

ÅF 2014-08-12 
 

Trafikverket 
   

Lerum 73GFLM01 Översiktlig geotekninsk ut-
redning 

GF konsult 1973-06-14 99 824 116 230 Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 78WDLM01 Grundundersökning Wilhelm Delfs 1978-12-01 saknas Lerums kommun Översiktlig N Inga särskilda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 79MWLM01 Geoteknisk Utlåtande MW Byggtekniska 
AB 

1979-03-06 Litt 98 - 135 Lerums kommun Översiktlig J Schaktning under byggnaden 
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Lerum 81KMLM01 267, Områdesplan Hedefors 
1, Geoteknisk utredning 

KM 1981-02-12 44 00 741 Lerums kommun 
   

Lerum 81KMLM02 Stabilitetsutredning Säveån, 
delen Aspen-kastenhof, 
1981 

KM 1981-03-04 44 00 743 Lerums kommun 
   

Lerum 81KMLM03 Skred vid Dergården, tillägg, 
1981 

KM 1981-09-28 46 100 63 Lerums kommun 
   

Lerum 83SGLM02 Ramplan Lerum centrum SGI 1983-02-18 2-12/83 Lerums kommun 
  

Flera i fortsatt planeringsarbete 

Lerum 83SGLM02 Vägbro Kåhög SGI 1983-05-20 2-12/83 Lerums kommun 
   

Lerum 83JWLM01 Geoteknisk utredning för de-
taljplan. Lerum, Åtorp 

AB Jacobsson & 
Widmark 

1983-06-06 30 24 014 Lerums kommun 
   

Lerum 84GFLM01 Idrottshallen Lerum GF konsult 1984-04-09 
 

Lerums kommun 
   

Lerum 84GFLM02 Lerum C, Stadsplan GF konsult 1984-06-06 32 402 378 230 Lerums kommun 
   

Lerum 86GFLM01 Drängsered 1:117, bostads-
hus, östra och västra delen 

GF 1986-02-03 
 

Lerums kommun 
   

Lerum 87GFLM01 Drängsered 1:124, tillbygg-
nad 

GF 1987-10-26 86 024 006 230 Lerums kommun 
   

Lerum 88GFLM01 Hede 2:3 Ölslanda GF konsult 1988-01-04 99 824 567 230 Lerums kommun 
   

Lerum 88GFLM02 Lerum C Brandstationstom-
ten. 

GF konsult 1988-12-15 
 

Lerums kommun 
   

Lerum 89MWLM01 Geoteknisk undersökning MW Byggtekniska 1989-03-30 Litt 89 - 23 Lerums kommun Översiktlig J Grundläggning, textil, dräneringsmaterial, Schaktning 

Lerum 89GFLM01 Lyckebobacken, Geoteknisk 
undersökning 

GF konsult 1989-09-05 86 024 006 231 Lerums kommun Översiktlig N Inga särskilda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 90GFLM02 Utlåtande över geoteknisk 
undersökning 

GF konsult 1990-03-06 86 024 006 230 Lerums kommun Översiktlig J Stödpålar till berg 

Lerum 90GFLM03 Stationsområdet Floda GF konsult 1990-06-20 
 

Lerums kommun 
   

Lerum 90GFLM04 PM Kompleterande stödfyll-
ning utmed Lerån 

GF konsult 1990-09-01 324 05 549 23 Lerums kommun Kompletterande N Kompetterande åtgärder rekommenderas 

Lerum 91GFLM01 Norra Hallsås byggbarhets-
bedomning 

GF konsult 1991-01-16 32 401 693 230 Lerums kommun 
   

Lerum 91GFLM02 GC-bro Floda C GF konsult 1991-02-08 
 

Lerums kommun 
   

Lerum 91GFLM03 Stenkullen sydväst station, 
Lerum 

GF konsult 1991-03-11 32 402 707 230 Lerums kommun 
   

Lerum 91SGLM01 Västra stambanan, Stabili-
tetsutredning, Förslag till för-
stärkning 

SGI 1991-08-29 2 - 317 / 91 Lerums kommun Översiktlig J Rekommenderas: avschaktning och motfyllning , erosions-
skydd 

Lerum 91FBLM01 Planerad sprängstensutfyll-
nad, Stenkullen, Geoteknisk 
utredning 

Flygfältsbyrån 1991-10-25 224082 Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 92GFLM02 Floda stationsvägen. Teknisk 
PM, Geoteknik 

GF konsult 1992-05-18 391867-01 Lerums kommun Detaljerad N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 92BLLM01 Utlåtande geoteknisk under-
sökning för planerat service-
hus i Floda 

BG Lindh 1992-08-20 
 

Lerums kommun 
   

Lerum 93SCLM01 Järnvagsbro Floda Scandiaconsult 1993-07-30 Saknas Lerums kommun 
   

Lerum 93GFLM01 Geoteknisk utredning: Anvis-
ning för planen 

GF konsult 1993-10-22 324 823 23 Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgärder rekommenderas 
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Lerum 94GFLM01 Dergården 1:35 Geoteknisk 
undersökning: PM beträf-
fande stabilitet Lerums kom-
mun 

GF konsult 1994-03-30 324 832 23 Lerums kommun Översiktlig J Rekommenderas avschaktning och  
utläggning av erosionsskydd 

Lerum 94GFLM03 Skattegarden 2:86 Dergårds-
gymnasiet. Utlåtande över 
geoteknisk undersökning 

GF konsult 1994-05-31 324 859 23 Lerums kommun Översiktlig J Rekommenderas: avschaktning av organisk jord 

Lerum 95GFLM01 Brobacken Hallsås 1:8, Geo-
teknisk utredning: PM beträf-
fande stabilitet 

GF konsult 1995-02-10 
 

Lerums kommun Detaljerad J Rekommenderas avschaktningar på tomtmarken avschakt-
ning av slänten närmaste Säveån 

Lerum 95KMLM01 PM Geotekniska undersök-
ningar hedefors  Gamlebo 

KM 1995-08-25 74 71 31 Lerums kommun Detaljerad J Rekommenderas sänka marken igenom avschaktning 

Lerum 96GFLM01 Lerums Gymnasieskola. 
Geoteknisk undersökning: 
PM beträffande grundlägg-
ning 

GF konsult 1996-01-25 324 947 23 Lerums kommun Översiktlig J RekommenderasSchakt och fyllning 

Lerum 96MWLM01 Torp Nordgården 1:372. 
Geoteknisk utredning 

MW Byggtekniska 1996-05-15 arb nr 96 - 109 Lerums kommun Detaljerad N Inga särskilda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 96GFLM03 Brobacken p-plats. Geotek-
nisk undersökning: PM be-
träffande stabilitet 

GF konsult 1996-06-25 
 

Lerums kommun Detaljerad J Rekommenderas avschktning av området mellan banvallen 
och Säveån 

Lerum 96GFLM04 Dergårdsskolan. Geoteknisk 
undersökning: PM beträf-
fande stabilitet 

GF konsult 1996-06-26 324 995 230 Lerums kommun Översiktlig J Rekommenderas avschktningar 

Lerum 96GFLM06 Dergårdsskolan, Stabilitets-
utredning tilläggs PM 

GF konsult 1996-09-30 
 

Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 97GFLM01 Bandelen 442 öster om Jon-
sered 

GF konsult 1997-01-31 
 

Trafikverket 
 

J 
 

Lerum 97TELM01 Geoteknisk undersökning in-
för nybyggnation av pann-
central vid Aspedalen 

Tellstedt 1997-02-18 2884 Lerums kommun Översiktlig J Bortschaktning av lösa ytliga sediment 

Lerum 97GFLM02 Ekorrstigen detaljplan. PM 
Beträffande geoteknisk 
undersökning 

GF konsult 1997-02-27 324 057 23 Lerums kommun Detaljerad N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 97GFLM03 Torpskolan Lerum. Utlåtande 
över geoteknisk undersök-
ning 

GF konsult 1997-04-24 324 077 23 Lerums kommun Översiktlig J Rekommenderas: avschaktning av marken 

Lerum 97GFLM04 Floda stationsområde. Geo-
teknisk undersökning PM 
Beträffande Geotekniska för-
hållande 

GF konsult 1997-04-29 324 070 23 Lerums kommun Översiktlig/Över-
slagsberäkning 

J Schakt, fyllning, plattgrundläggning 

Lerum 97GFLM05 Detaljplan för Dergården. 
Geoteknisk utredning: Anvis-
ning för planarbetet 

GF konsult 1997-06-05 324 078 23 Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 97KMLM01 Hallegården 1:9, Stabilitets-
utredning 

KM Anläggnings-
teknik AB 

1997-06-23 9700 10 63 Lerums kommun Detaljerad J Erosionsskydd, Avschaktning och kulvetering är utförda(Hal-
legården 1:9 

Lerum 97GFLM06 Torp 1:85. PM Beträffande 
geotekniska förhållanden 

GF konsult 1997-09-11 860 006 07 Lerums kommun Översiktlig J Rekommenderas: fyllning, geotextil 

Lerum 97GFLM07 Ölslanda 10:69 Tillbyggnad, 
Geoteknisk undersökning: 
Stabilitetsutredning 

GF konsult 1997-12-18 
 

Lerums kommun Detaljerad N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 98GFLM01 Lerums gymnasieskola om- 
och tillbyggnad. Geoteknisk 
utredning : PM Beträffande 
stabiltetet 

GF konsult 1998-02-13 
 

Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgärder rekommenderas 



 
 

SGI Publikation 38–2, Bilaga 3 

26 (35) 
 

Lerum 98GFLM03 Geoteknisk undersökning: 
PM Beträffande stabilitet 

GF konsult 1998-07-01 
 

Lerums kommun Detaljerad J Rekommenderas: stabilietsberäkning: 3 delområden. För-
slagna åtgärder: Avschaktningar(Delområde A), Utfyllnad och 
erosionsskydd(delområde B) 

Lerum 
 

Översiktlig kartering av stabi-
litetsförhållandena inom tre 
kommuner i Västra Göta-
lands län: Partille, Lerum och 
Mölndal. Lerums kommun 

KM Anläggnings-
teknik AB 

1998-12-07 98002541 MSB Översiktlig 
  

Lerum 99GFLM01 Geoteknisk undersökning, 
sektioner 

GF konsult 1999-04-01 
 

Lerums kommun Översiktlig 
 

PM saknas 

Lerum 99GFLM02 Lerum 2:68. Geoteknisk ut-
redning: PM Beträffande 
sättning och vattenskador 

GF konsult 1999-04-16 
 

Lerums kommun Översiktlig N Inga särskillda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 99KMLM01 Torp 2:156. Geoteknisk PM - 
Stabilitet mot säveån 

KM Anläggnings-
teknik AB 

1999-04-19 99003549,509494 Lerums kommun Översiktlig/Över-
slagsberäkning 

J Erosionsskydd på åbotten 

Lerum 99THLM01 Slänt vid kyrkogård mot Sä-
veån - förslag till erosions-
säkring av slänter 

Thulica AB 1999-06-01 Saknas Lerums kommun Erosions-
skyddsPM 

J Erosionsskydd med biologiska metoder plantera växter, 

Lerum 99GFLM03 Topr 1:80. Geoteknisk PM GF konsult 1999-09-28 860 006 09 Lerums kommun Detaljerad N Inga särskillda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 99GFLM04 Geoteknisk utredning: PM 
Beträffande detaljplan 

GF konsult 1999-10-28 324 195 23 Lerums kommun Detaljerad N Inga särskillda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 99MWLM01 Lerum Aspenäs. Geoteknisk 
undersökning 

MW Byggtekniska 1999-12-22 88 - 223 Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 00GFLM02 Geoteknisk utredning : PM 
Beträffande stabiltetetskon-
troll 

GF konsult 2000-04-05 
 

Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 00GGLM01 Aspenäsvägen. GC-väg . 
Geoteknisk undersökning 

Geo-grupp AB 2000-04-14 00 064 Lerums kommun Översiktlig J Förslag hur man bygger vägen 

Lerum 00GBLM01 Teknisk PM, Geoteknik Gatubologet 2000-05-12 292/00 Lerums kommun Detaljerad J Slänterna behöver flackas ut/ Inga stabilitetsproblem 

Lerum 00GFLM03 Geoteknisk undersökning: 
PM Beträffande stabilitet 

GF konsult 2000-05-18 
 

Lerums kommun Detaljerad J Rekommenderas avschaktning och fyllning 

Lerum 00GFLM04 Geoteknisk undersökning: 
PM Beträffande stabilitet 

GF konsult 2000-06-13 
 

Lerums kommun Detaljerad N Inga särskillda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 00TELM01 Stabilitetesutredning inför 
anläggande av asklund 

Tellstedt 2000-10-04 3324-03 Lerums kommun Detaljerad N Inga särskillda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 00GFLM05 Geoteknisk PM, Hästskovä-
gen 

GF konsult 2000-12-05 860 006 10 Lerums kommun Översiktlig N Inga särskillda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 01GGLM01 Geoteknisk utredning Geo-Grupp 2001-05-10 
 

Lerums kommun Detaljerad N Inga särskillda  åtgärder rekommenderas 

Lerum 01GBLM01 Teknisk PM, geoteknik Gatubologet 2001-11-09 
 

Lerums kommun Detaljerad J Rekommenderas: erosionsskydd 20 m, avschaktning av 
släntkrönet 

Lerum 02GBLM01 Geoteknisk PM1 & PM2 : 
Aspenäs Herrgård tillbygg-
nad 

Gatubologet 2002-02-20 288 / 08 Lerums kommun Översiktlig J Tyngre byggnader förslås bli pålgrundlagda.Avschaktning av 
förekommande organisk ytlager. Platta på mark 

Lerum 03FBLM01 PM Geoteknink Planerat  en-
familjshus 

FB Engineering 
AB 

2003-06-27 160109-16PROJ-
04 

Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 03TELM01 Stabilitetsutredning inom 
Hede, Öslanda 2:2 ,  2:8 

Tellstedt 2003-09-03 556454-0861 Lerums kommun Detaljerad N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 03TELM02 Geoteknisk undersökning, 
sektioner 

Tellstedt 2003-09-03 Saknas Lerums kommun -- 
 

PM saknas, ligger i anslutande mapp 



 
 

SGI Publikation 38–2, Bilaga 3 

27 (35) 
 

Lerum 03GGLM03 Hallsås 1:158. Geoteknisk 
utredning 

Geo-gruppen 2003-10-20 
 

Lerums kommun saknas 
 

saknas 

Lerum 03GGLM01 Dageborgsleden. Geoteknisk 
utredning PM angående 
markförhållanden o grund-
läggningsföruts. 

Geo gruppen 2003-11-10 03-170 Lerums kommun Översiktlig N Inga åtgårder rekommenderas 

Lerum 04GFLM01 PM Beträffande Erosions-
skydd mot säveån 

GF konsult 2004-07-01 32434023 Lerums kommun Detaljerad J Erosionsskydd i slänten 

Lerum 05WSLM01 Stabilitetsuredning WSP 2005-04-06 100 610 44 Lerums kommun saknas 
 

saknas 

Lerum 05TELM01 Geo. Undersökning Tellstedt 2005-06-25 4056 Lerums kommun saknas 
 

saknas 

Lerum 05GFLM01 Översiktlig geotekninsk 
undersökning: PM beträf-
fande Geotekniska förhållan-
den 

GF konsult 2005-12-08 1307 001 23 Lerums kommun Översiktlig J Erosionsskydd vid lagunen 

Lerum 06GGPE01 Geoteknisk utredning: PM 
markförhållanden och grund-
läggningsförutsättning 

GEO-gruppen 2006-01-30 05-098 Lerums kommun Översiktlig 
 

saknas 

Lerum 06WSLM01 PM planeringsunderlag WSP 2006-03-28 10073900 Lerums kommun 
   

Lerum 06WSLM02 PM Översiktlig geoteknisk 
undersökning- Bro över sä-
veån 

WSP 2006-03-28 10073900 Lerums kommun Översiktlig J Schakt utförd mellan Brobacken och ån och på den norra si-
dan, Alingsåsvägen. Erosionsskydd utfört: åfåran (stenfyll-
ning) rekommenderas: Någon form av pålar föreslagna broal-
ternativ 

Lerum 07MMLM01 Sjömätning i Säveån Marin Mätteknik 
AB 

2007-02-08 MMT ID 100341 Lerums kommun Sammanställ-
ningsrapport 

 
Sammanställning av tidigare utredningar och åtgärdsförslag 

Lerum 07GFLM01 PM beträffande erosions-
skydd mot Säven Etapp 3 

GF konsult 2007-03-14 324 340 25 Lerums kommun Detaljerad J Erosionsskydd utfördes 2006, mer erosionsskydd förslås 

Lerum 07GFLM02 Geotenisk undersökning: PM 
beträffande kompletterande 
 stabilitetsutredning och 
grundläggning 

GF konsult 2007-11-05 1287 001 01 Lerums kommun Detaljerad J Avschaktning av organiska massor, Geotextil, erosionsskydd, 
pumpbrunnar,  avsänkning av GW till 3m under m.y 

Lerum 07GFLM03 PM beträffande stabilitet ef-
ter utfört erosionsskydd 

GF konsult 2007-12-14 324 340 26 Lerums kommun Detaljerad N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 08GFLM01 Geoteknisk undersökning: 
PM beträffande ändrat hus-
läge 

GF konsult 2008-01-15 10 10 258 Lerums kommun Översiktlig J Avschaktning och fyllning på nedre sidan av huset 

Lerum 08WSLM01 PM Planeringsunderlag Geo-
teknik 

WSP 2008-03-27 10103030 Lerums kommun Översiktlig J Samtliga byggnader bör med hänsyn till pågående sättningar 
i området grundläggas med stödpålar. Ett parkeringshus ut-
anför de större byggnaderna kan eventuellt grundläggas utan 
pålar, om belastningen kan kompenseras genom urgrävning  

Lerum 09NOLM01 Översvämningsbedömning 
av del av fastighet Almekärr 
3:48 

Norconsult 2009-02-13 101 14 33 Lerums kommun Översvämngsbe-
dömning 

J Rekommenderas att all bebyggelse och tekniska anordningar 
inom föreslaget planområde dimensioneras utifrån att fram-
tida vattennivåer i Aspen och tillika Säveån kan uppgå till ca 
+25,35 m. 

Lerum 09SWLM01 Geoteknisk undersökning SWECO 2009-09-30 2305 361 Lerums kommun Översiktlig 
 

PM saknas 
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Lerum 09NOLM02 Almekärr 3:48- Komplette-
rande geoteknisk undersök-
ning: PM 

Norconsult 2009-10-22 03 - 149 Lerums kommun Detaljerad J utfört: Åbrink erosionsskydd i 2 etapper 2007-2006 rekom-
mendation: uppfyllnad upp till 1,3 m vid skolan 

Lerum 09GGLM01 Geoteknisk utredning: PM 
angående jordlager-, grund-
läggnings- 
 och schaktförhållanden 

GEO-gruppen 2009-10-29 
 

Lerums kommun Översiktlig J Rekommendation för hur schakt bör utföras 

Lerum 10VCLM01 Rapport: Geoteknisk under-
sökning 

Vectura 2010-04-16 103456 Lerums kommun  
Teknisk PM Sak-
nas 

N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 10NOLM01 782_Drangse-
red_1_80_och_1_203_m_fl_
Vibrationskontroll_och_geo-
tekniska_forhallanden 

Norconsult 2010-04-26 101 33 78 Lerums kommun 
   

Lerum 10BHLM01 Hede Hallegården Bohusgeo AB 2010-09-09 
 

Lerums kommun Detaljerad 
  

Lerum 10WSLM02 Översyn av stabilitetsförhål-
landena, etapp I, kring Le-
rums C, 2010 

WSP 2010-11-05 
 

Lerums kommun 
   

Lerum 11WSLM01 Rapport över Geotekniska 
undersökningar (RGeo) 
PM Planeringsunderlag 

WSP 2011-01-30 1 013 9569 Lerums kommun Detaljerad J Avschaktning kring Häradsbron (50-tal). Erosionsskydd 10 m 
båda sidor av bron. Slänt nedanför p-plats grundförstärkt 
1963 med träpålar. I slänt mot Säveån 1,5 till 2 m djupa 
avschaktningar till nivå +28. E-skydd längs Säveåns södra 
strand 

Lerum 12BHLM02 Gymnasiet-Pomona -Dergår-
den: förhands- geoteknik 
Dykinspektion av slänter i 
säveån 

Bohusgeo AB 2012-01-23 
 

Lerums kommun Detaljerad 
  

Lerum 12BHLM03 Geoteknik: Utvärderingar, 
beräkningar och bedöm-
ningar 

Bohusgeo AB 2012-05-15 
 

Lerums kommun Detaljerad J Förslag: avschaktning till ca +26 (2.5 ├á 3m djup). Urschakt-
ningen omfattar en bredd av ca 12 m. Därefter återfyllnad 
med ca 2.2 ├á 2.5 m skumglas och ca 0.5 m överbyggnad. 
Slänten erosionsskyddas från nivån ca +25.8 ned till Sä-
veåns botten. 

Lerum 12SGLM01 Granskning av geoteknisk ut-
redning för DPL Torp 2:80 

SGI Victoria 
Svahn 

2012-09-05 101 36 610 Lerums kommun Fördjupad J Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 12VCLM01 Översyn Lerum C Aspen Vectura 2012-10-25 
 

Lerums kommun 
 

J Sammanställning av tidigare åtgärder och rekommendat-
ioner. 

Lerum 12TELM01 PM /Geoteknik Tellstedt 2012-12-28 112-197 Lerums kommun Detaljerad J Erosionsskydd i schaktslänter 

Lerum 13BHLM04 Sävegården Drängsered 
1:256, Planerad om och ny-
byggnad, Geoteknik 

Bohusgeo AB 2013-02-14 
 

Lerums kommun 
   

Lerum 13BHLM01 Markteknisk undersöknings-
rappport/Geoteknik 

Bohusgeo AB 2013-05-31 
 

Lerums kommun Fördjupad J 
 

Lerum 13BHLM02 Markteknisk undersöknings-
rappport/Geoteknik 

Bohusgeo AB 2013-06-03 U11071-2 Lerums kommun Detaljerad 
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Lerum 13BHLM03 Projekterings-PM/Geoteknik 
: Detaljerad släntstabilitetsut-
redning 

Bohusgeo AB 2013-07-01 U12090 Lerums kommun Detaljerad J Rek. avschaktning till 2.5 ├á 3 m djup, återfyllnad med skum-
glas och tung fyllning. Som förstärkningsmetod att gå vidare 
med föreslås jordskruvar. Utforma ett kontrollprogram för att 
övervaka rörelser, portryck och krafter i jordskruvarna. 

Lerum 13WSLM01 BULLERSKYDD/SOLFÅNG-
ARE- BeräkningsPM Geo-
teknik 

WSP 2013-10-01 10173901 Lerums kommun Detaljerad N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 13VCLM01 Riskanalys vald vägsträcka 
väg 1940 Bråtanäsvägen-
jonsereds fabriker 

Vectura 2013-10-10 rev. 
2013-11-14 

 
Lerums kommun Översiktlig J Rekommenderas att alla undersökta delsträckor ska eros-

ionsskydas 

Lerum 13VCLM03 PM Geoteknik : Stabilitets-
kontroll för slänt vid schakt-
arbeten 

Vectura 2013-12-18 115 334 Lerums kommun Översiktlig/Över-
slagsberäkning 

N Inga åtgärder rekommenderas 

Lerum 14BHLM01 Herrgårdsbacken Floda De-
taljplan och planerade bygg-
nader 

Bohusgeo AB 2014-09-11 
 

Lerums kommun Detaljerad 
  

Lerum 14SWLM01 Aspedalen station, platt-
formsförlängning. Bandel 
612, km 438+700 

Sweco 2014-09-12 
 

Trafikverket 
   

Lerum 14SWLM02 Lerum station, plattformsför-
längning. Bandel 612, km 
437+500 

SWECO 2014-10-10 
 

Trafikverket 
   

Lerum 14BHLM02 Projekterings-PM/Geoteknik Bohusgeo AB 2014-11-19 U11069 Lerums kommun Fördjupad J 
 

Lerum 14TELM01 Hallsas 1_5_Stabilitetsutred-
ning_och_grundforstark-
ning_2014 

Tellstedt 2014-12-10 
 

Lerums kommun Fördjupad N 
 

Lerum 15SWLM01 Stabilitetsöversyn Aspen-Le-
rum C 

Sweco 2015-02-06 
 

Lerums kommun Detaljerad 
  

Lerum 10SWLM Hedefors kraftverk fiskvand-
ringsväg 

Sweco 
  

SGI arkiv Detaljerad 
  

Partille 91VBPE01 Utlåtande över de geotek-
niska förhållandena för pla-
nerat daghem inom Ugglum 
11:31, Sotenäs i Partille 

VBB Viak 1991-02-08 
 

Partille Kommun Översiktlig N Inga särkillda rekommendationer 

Partille 80VIPE01 Kontrollmätningar stabilitet 
Finngösaravinen 

VIAK 1980-03-31 
 

Partille kommun 
   

Partille 80SKPE01 Tillbyggnad Jonsereds fabri-
ker. Utlåtande grundunder-
sökning. 

Skanska 1980-05-23 
 

Partille kommun 
   

Partille 80VIPE02 Norra Sävedalen etapp II, 
geoteknisk utredning 

VIAK 1980-11-13 
 

Partille kommun 
 

J Åtgärdsrekommendationer ges i plan. ├även utförda åtgär-
der. 

Partille 81SCPE01 Åtgärdsförslag Åbrinken Scandiaconsult 1981-10-20 
 

Partille kommun 
   

Partille 81VIPE02 Skolpaviljong vid Porthällas-
kolan. Geotekniska förhållan-
den. 

VIAK 1981-10-21 
 

Partille kommun 
   

Partille 81VIPE03 Norra Sävedalen etapp I, 
kompl. geoteknisk undersök-
ning 

VIAK 1981-10-28 
 

Partille kommun 
 

J Åtgärdsförslag i plan 

Partille 81HBPE01 Creson bildetaljer, PM 
grundförhållandena 

HOGAB 1981-11-13 
 

Partille kommun 
   



 
 

SGI Publikation 38–2, Bilaga 3 

30 (35) 
 

Partille 81BKPE01 Idrottsplats Lexby, Partille 
kommun 

Bikonol Konsult 1981-12-15 916 011 Partille kommun 
   

Partille 82VIPE01 Område kring Göteborgsvä-
gen. Översiktlig geoteknisk 
undersökning. 

VIAK 1982-03-22 
 

Partille kommun 
   

Partille 82VIPE02 Geoteknisk undersökning 
Paradiset Partille 

VIAK 1982-06-10 
 

Partille kommun 
   

Partille 82GPE01 Anslutning till spillvattentun-
nel, geotekniska undersök-
ningar 

GF konsult 1982-08-16 
 

Partille kommun 
   

Partille 82VIPE03 Geotekniska furhvllnaden for 
idrottsplaner och idrottshall i 
Jonsered 

VIAK 1982-12-29 5416 46 6056 02 Partille kommun 
   

Partille 83JWPE01 Stabilitetsundersykning av 
parkomrade mellan Partille 
jirnv gstation och Sbveen 

J&W 1983-04-22 2 025 056 Partille kommun 
   

Partille 83VIPE01 PM geoteknisk undersökning 
Partille Centrum 

VIAK 1983-06-16 5416 46 6112 Partille kommun 
   

Partille 83VIPE02 Utlåtande geoteknisk under-
sökning för stadsplan Göte-
borgsvägen Partille 

VIAK 1983-12-29 5416 46 6028 01 Partille kommun 
   

Partille 84VIPE01 Stadsplan Göteborgsvägen 
östra delen. Utlåtande geo-
teknisk undersökning. 

VIAK 1984-04-16 
 

Partille kommun 
   

Partille 84JWPE01 Tillbyggnad Kåbäcken 81 J&W 1984-05-02 
 

Partille kommun 
   

Partille 84VIPE02 Ny elpanna och pumphus vid 
gamla Kronv 

VIAK 1984-10-16 5416 46 6208 Partille kommun 
   

Partille 84VIPE03 Två affärshus Göteborgsvä-
gen 80-84. Utlåtande geotek-
nisk undersökning. 

VIAK 1984-12-12 
 

Partille kommun 
   

Partille 84VIPE04 Geoteknisk undersbkning för 
planerad utbyggnad av 
centralfarrnd inom Norra 
Sevdelaen etapp II 

VIAK 1984-12-18 5416 46 6222 Partille kommun 
   

Partille 85FBPE01 Kv Linnet nr 11 FB 1985-05-28 221022 Partille kommun 
   

Partille 85VIPE02 Förrådsanläggning Kåhög 
1:10. Utlåtande geotekniska 
undersökningar. 

VIAK 1985-11-12 
 

Partille kommun 
   

Partille 85JWPE01 Nybyggnad av Posten Par-
tille 

J&W 1985-12-20 5 025 055 Partille kommun 
   

Partille 86HBPE01 Ugglum 126:4, nybyggnad HOGAB 1986-04-28 
 

Partille kommun 
   

Partille 86VIPE01 PM marksättningar vid id-
rottshall Porthällaskolan. 

VIAK 1986-10-15 
 

Partille kommun 
   

Partille 87VIPE01 Vertikaldränering Partille 
centrum 

VIAK 1987-03-03 
 

Partille kommun 
   

Partille 87VIPE02 Geotekniska f0rhvllnaden for 
temporsrt socialkontor vid 
kommunalhuset i Partille 

VIAK 1987-05-06 46 6017 01 Partille kommun 
   

Partille 88VIPE01 Geoteknisk undersekning vid 
Stlrtered 121 och 123 

VIAK 1988-04-25 5416 46 6561 Partille kommun 
   

Partille 88KMPE01 Järnvägsbor över Säveån vid 
Ugglum 

KM 1988-05-19 
 

Partille kommun 
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Partille 88VIPE02 Norra Sävedalen etapp II, 
Förstärkningsarbeten bygg-
handling 

VIAK 1988-05-20 
 

Partille kommun 
 

J Bygghandling förstärkningsåtgärder! 

Partille 88VIPE03 Partille Bibliotek, etapp I VIAK 1988-06-03 5416 46 6481 03 Partille kommun 
   

Partille 88GFPE01 Färgerifabrik Levanten GF konsult 1988-06-10 
 

Partille kommun 
   

Partille 88VIPE05 Geoteknisk undersikning 
inom Mellby 4:93, Jnrn-
ringen2 

VIAK 1988-09-20 5416 46 6617 Partille kommun 
   

Partille 89GFPE01 Kåbäcken 112. Kontor och 
lagerbyggnad 

GF konsult 1989-02-07 11202 273 230 Partille kommun 
   

Partille 89HBPE01 Ugglum 8:38 mfl, planerad 
nybyggnad 

HOGAB 1989-08-28 
 

Partille kommun 
   

Partille 89HBPE02 Ugglum 8:91 planerat p-hus HOGAB 1989-09-11 
 

Partille kommun 
   

Partille 89VIPE02 Lagerlokal Ugglum 14:15. 
Geotekniskt utlåtande. 

VIAK 1989-10-03 
 

Partille kommun 
   

Partille 89VIPE03 Geoteknisk undersVkning fnr 
tillbyggnad av Porth 

VIAK 1989-11-01 46 6684 02 Partille kommun 
   

Partille 89VIPE04 Kv. Ringblomman VIAK 1989-12-20 S4442600 Partille kommun 
   

Partille 90VIPE01 Marksättningar vid Partille id-
rottshall. 

VIAK 1990-04-19 
 

Partille kommun 
   

Partille 90FBPE01 Mellby Bergegurd 118:4, 
geoteknisk undersmkning 

FB 1990-06-19 224013 002 Partille kommun 
   

Partille 92NCPE01 Kv Ringblomman, Geotek-
nisk undersökning 

NCC 1992-02-03 
 

Partille kommun 
   

Partille 93VBPE01 Slänter mot Kåbäcken, stabi-
litetsförhållanden 

VBB VIAK 1993-12-29 
 

Partille kommun 
   

Partille 94CAPE01 Informationsplats Partille, 
Skredriskanalys 

Claes Alén 1994-12-22 
 

Partille Kommun Fördjupad N Sannolighet för brott är mycket lien 

Partille 97BKPE01 Biltvätthall och butik, nybygg-
nad. Ugglum 7:133 

Bikonol Konsult 1997-02-03 
 

Partille kommun 
   

Partille 97GBPE01 Jonsered Panncentral , Rap-
port över geotekniska under-
sökning 

Göteborg gatu AB 1997-03-26 
 

Partille Kommun Översiktlig J Rekommenderas: avschaktning 

Partille 97BLPE01 Planerad tillbyggnad villa 
Mellbyvägen 42 

BG Lindh 1997-05-05 
 

Partille kommun 
   

Partille 97TEPE02 Geoteknisk undersökning för 
tillbyggnad, Skulltorp Väster-
gård, Partille 

Tellstedt 1997-07-04 
 

Partille kommun 
   

Partille 97VBPE01 Ugglums båtvarv Sävedalen. 
Stabilitetsundersökning. 

VBB VIAK 1997-07-04 
 

Partille kommun 
   

Partille 97SCPE01 Geoteknisk utredning PM 3: 
Stabilitet, fördjupad utred-
ning Partille 1:149. Nybygg-
nad av McDonalds restau-
rang 

Scandiaconsult 1997-08-14 
 

Partille Kommun Fördjupad J Rekommenderas KC_pelare. Schaktning av massor 

Partille 97BLPE02 Geotekniska föhållanden för 
planerad bilhall vid Benja-
mins väg 

G.G Lindh AB 1997-09-17 rev 
1997-09-16 

 
Partille Kommun Detaljerad N Grundläggningsrekommendationer 
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Partille 97VBPE02 ICA-handel i Partillle Cent-
rum- Söder om E20. Geotek-
niskt PM för planerad ut-
byggnad av ICA-hall, Partille 
centrum, söder om E20. 

VBB Viak 1997-10-31 rev 
1997-12-06 

13050163 Partille Kommun Detaljerad J Rekommenderas: Schaktning av jord och berg, Cementstabi-
liserad lättklinker. Norra delen: Anläggning ska grundläggas 
på spetsbärande pålar av betong. 

Partille 97SGPE01 Säveån Partille, södra stran-
den Gamla Kronvägen. 
Översyn av stab.förh. Etapp 
I. Inventering och utvärdering 
av hållfasthetsparametrar. 

SGI 1997-11-11 
 

Partille kommun 
   

Partille 98KMPE01 Stabilitet NO Skulltorpsbron 
Partille 

KM 1998-03-31 
 

Partille kommun 
   

Partille 98KMPE06 Tillbyggnad Glashuset Säve-
dalen, stabilitetskontroll 

KM Anläggnings-
teknik AB 

1998-06-17 
 

Partille Kommun Översiktlig N Inga särskillda åtgärder rekommenderas 

Partille 98KMPE03 Stabilitetsutredning och åt-
gärder vid McDonalds vid 
OK, Skulltorp Partille 

KM 1998-10-02 
 

Partille Kommun Detaljerad J Rekommenderas: erosionsskydd utförs längs Säveån strand-
kant. Avschktning i den övre delen av slänten, erosionsskydd 
längs bäckravinen 

Partille 98KMPE05 Stabilitetskontroll paviljonger 
Porthällaskolan 

KM 1998-10-20 
 

Partille kommun 
   

Partille 
 

Översiktlig kartering av stabi-
litetsförhållandena inom tre 
kommuner i Västra Göta-
lands län: Partille, Lerum och 
Mölndal. Partille kommun 

KM Anläggnings-
teknik AB 

1998-12-07 98002541 MSB Översiktlig 
  

Partille 99KMPE05 OLE-gruppen tillbyggnad, 
Geoteknisk utredning 

KM 1999-02-01 
 

Partille kommun 
   

Partille 99KMPE01 Benjamins väg, Stabilitetsut-
redning 

KM Anläggnings-
teknik AB 

1999-05-10 
 

Partille Kommun Detaljerad J Rekommenderas: schakta av pådrivande massor  i slänten 

Partille 99JWPE01 Stax 25, västra stambanan- 
jonsered Kåhögsberget- Sta-
bilitetsförhållanden 

J&W 1999-05-17 
 

Partille Kommun Fördjupad J Rekommenderas : Jordstag består av stålkärna med omgi-
vande cementinjektering 

Partille 99JWPE02 Mellby , Geoteknisk PM J&W 1999-05-19 
 

Partille Kommun Översiktlig J Rekommenderas olika alternativ bl.a avschaktning av slänt-
krönet och stödfyllning 

Partille 99KMPE06 Stabilitetsutredning Säveåns 
södra sida, Kyrkbron-Port-
hällabron 

KM 1999-07-01 
  

Detaljerad 
  

Partille 99KMPE03 Kåhögsbron skred , Geotek-
nisk utredning 

KM geoteknik 1999-09-03 
 

Partille Kommun Detaljerad J Rek: sekt 2, 3 avschaktning av ytor närmast skredområdet, 
uppbyggnad av vall (sprängsten/krossmaterial) som eros-
ionsskydd, avschaktning i släntkrön, bortschaktning av upp-
trängda lermassor, erosionsskydd mot Säveån. sektion 1: 
avschaktning släntk 

Partille 99KMPE04 Lexby 1:121 Samt dela av 
Brodalen. Geot unders rev 
DP 

KM 1999-11-01 
 

Partille Kommun Detaljerad 
  

Partille 99KMPE02 Södra sida, kyrkbron - Port-
hällabron -fördjupad och 
kompletterande utredning 

KM Anläggnings-
teknik AB 

1999-12-17 
 

Partille Kommun Fördjupad J Erosionsskydd finns redan utlagd hela den utredda sträckan 
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Partille 00SWPE01 Tryckning av gasledning un-
der Säveån, Jonsered. Geo-
teknisk utredning. 

SWECO VBB 
VIAK 

2000-04-28 
 

Partille kommun 
   

Partille 00GFPE01 Geoteknisk undersökning. 
Uddared-Stärtered 

GF konsult AB 2000-05-30 
 

Partille Kommun Översiktlig N Inga särskillda åtgärder rekommenderas 

Partille 00KMPE02 Stabilitetsutredning Kv Kni-
ven 

KM 2000-06-27 
 

Partille Kommun Detaljerad 
  

Partille 00SWPE02 Stabilitetsutredning ombygg-
nad Generatortomten. 

SWECO VBB 
VIAK 

2000-06-27 
 

Partille Kommun Detaljerad 
  

Partille 00BHPE01 Brodalsbäcken Partille, 
Trummor för järnväg (km 
446+238) och väg, Geotek-
nik 

Bohusgeo 2000-08-16 
 

Partille Kommun Översiktlig N Inga särkillda rekommendationer 

Partille 00KMPE01 Eckens väg 34, PM geotek-
nisk undersökning 

KM bygg o an-
läggningsteknik 
AB 

2000-11-09 
 

Partille Kommun Detaljerad J Allmän anvisning för utförande av schaktningsarbeten 

Partille 00JWPE01 Partillebo Lokaler AB, Partille 
11:23 fd Levanten, Nybygg-
nad, Geoteknisk utredning 
Stabilitetsberäknings PM 

J&W 2000-11-20 
 

Partille Kommun Fördjupad J Rekommenderas: avschaktning sektion A och B: ner till +14 - 
+15 mellan ån och ca 5 - 10 m söder om GC-vägen. 

Partille 00FBPE01 Bullerskärm, Lexbyvägen 
Partille 13:1, Alingsås-Göte-
borg km 477+450 - 448+080 

Flygfältsbyrån 2000-12-08 
 

Partille Kommun Översiktlig J Rekommenderas : skärm läggs på plintar 

Partille 01SWPE01 Industrivägen, Partille. Detal-
jerad stabilitetsutredning av 
spricka i slänten mot Säveån 

Sweco 2001-04-09 
 

Partille Kommun Detaljerad J Stora avschaktningar är gjorda 1970-80 
rekommenderas ytterligare avschaktningar 

Partille 01JWPE01 Tillbyggnad Mellby 3:196, 
Eckens väg 28. PM Geotek-
nik 

J&W 2001-04-10 
 

Partille Kommun Översiktlig J Rekommenderas: Urschaktning av befintliga jordmassor, 
återfyllning 

Partille 01TEPE01 Kåhög 11:122 m.fl. Översikt-
lig geoteknisk undersökning 
och detaljerad stabilitetsut-
redning 

Tellstedt 2001-06-27 
 

Partille Kommun Detaljerad J Rekommenderas: Tryckbank vid bäcken 

Partille 01JWPE03 Sippedalsvägen, Lexby 
Överslagsberäkning av slänt-
stabilitet 

J&W 2001-07-05 
 

Partille Kommun Översiktlig J Rekommenderas: detaljerad utredning 

Partille 01JWPE04 Detajplan för Partille köp-
centrum, Partille Kommun 

J&W 2001-10-24 10005776 Partille Kommun Översiktlig J Erosionsskydd krävs i anslutning till prästbäcken 

Partille 01SWPE02 Industrivägen Partille. För-
djupad stabilitetsutredning. 

SWECO VBB 
VIAK 

2001-11-30 
  

Fördjupad J 
 

Partille 02GFPE01 Göteborgsvägen, Gränsvä-
gen Tillfällavägen 

GF konsult 2002-02-14 
 

Partille kommun 
   

Partille 02SWPE02 Laxfiskevägen, Partille, De-
taljerad stabilitetsutredning, 
PM Geoteknik 

Sweco VBB Viak 2002-05-17 
 

Partille Kommun Detaljerad J Rekommenderas: avschaktningsplan utförs i slänten mellen 
säveån och Laxfiskevägen 

Partille 02JWPE02 Parkering vid Södra Anne-
bergsvägen, Partille kom-
mun, Geoteknisk utredning, 
PM Planeringsunderlag 

J&W 2002-10-31 
 

Partille Kommun Översiktlig N Inga särkillda rekommendationer 

Partille 02SWPE01 Norra Sävedalens industri-
område. Översiktlig stabili-
tetsutredning, PM Geoteknik 

Sweco 2002-11-07 
 

Partille Kommun Översiktlig J Rekommenderas: detaljerad stabilitetsutrednng 
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Partille 03SWPE01 Östra delen av Norra Säve-
dalens industriområde. De-
taljerad stabilitetsutredning, 
PM Geoteknik 

Sweco VBB 2003-02-12 
 

Partille Kommun Detaljerad J Förslag till åtgärder: erosionsskydd på botten i Säveån(na-
turrsten, sprängsten). Alternativt: Spont, kalkcementpelare, 
vertikaldräner 

Partille 03SWPE02 Norra Sävedalens industri-
område. Detaljerad stabili-
tetsutredning, PM Geoteknik 

Sweco VBB 2003-04-02 
 

Partille Kommun Detaljerad J Avschaktning 0-3,5m största avschaktning erfordras vid 
släntkrön sektion C 

Partille 03GGPE01 Ugglum Geoteknisk utred-
ning PM markförh. Grund-
läg.föruts. 

Geogruppen AB 2003-09-09 
 

Partille Kommun Översiktlig N Inga särskillda åtgärder rekommenderas, planering av grund-
läggning 

Partille 03GFPE02 Parkering vid Finnsgösahu-
set DP 

GF konsult 2003-09-15 
 

Partille kommun 
   

Partille 03SWPE03 Norra Sävedalens industri-
område. Fördjupad stabili-
tetsutredning, PM Geoteknik 

Sweco VBB 2003-10-17 
 

Partille Kommun Fördjupad N Inga särkillda rekommendationer 

Partille 03GFPE01 Göteborgsvägen östra en-
trén 

GF konsult 2003-11-13 
 

Partille kommun 
   

Partille 06WSPE01 Bostäder vid Finngösasko-
lan. Översiktlig geoteknisk 
undersökning, PM Geoteknik 

WSP 2004-01-12 rev 
2006-01-22 

 
Partille Kommun Översiktlig J Rekommenderas: Pålar under husen med källare 

 2004 utfördes åtgärder(stabilitet mot säveån) 

Partille 04SWPE02 Styrd borrning under Sä-
veån, Jonsered. 

SWECO VBB 
VIAK 

2004-01-15 
 

Partille kommun 
   

Partille 04SWPE01 Göteborgsvägen, Partille, 
Detaljerad stabilitetsutred-
ning i samband med upprät-
tande av detaljplan, PM Geo-
teknik 

Sweco VBB 2004-02-26 
 

Partille Kommun Detaljerad N Inga särskilda rekommendationer 

Partille 04RAPE01 Åtorget  rapport geotekniska 
fält- och labundersökningar 
Detaljerad stabilitetsutred-
ning 
Förjupad stabilitetsutredning 

Ramböll 2004-11-19, 2005-
02-04 

 
Partille Kommun Fördjupad J Rekommenderas lättfyllning/sänkning av markytan öster om 

kyrkbron. Erosionsskydd (östra sidan) 

Partille 04SWPE04 E20/Gamla kronvägen, Par-
tille. Fördjupad stabilitetsut-
redning. 

Sweco VBB 2004-12-17 
 

Trafikverket Fördjupad J Avschaktning, motfyllning, erosionsskydd 

Partille 05RAPE02 Kv 11:2 Partille centrum, PM 
Geoteknik 

Ramböll 2005-02-04 rev 
2005-09-29 

 
Partille Kommun Detaljerad N Inga särkillda rekommendationer 

Partille 06GGPE02 Geogruppen 5 061005 GEO-gruppen 2006-10-05 
 

Partille kommun 
   

Partille 06GFPE01 Svenska kyrkan i Partille, 
Tillbyggnad vid Jonsereds 
Kyrka. Geoteknisk undersök-
ning: PM beträffande geotek-
niska förhållanden 

GF konsult 2006-11-29 
 

Partille Kommun Översiktlig J Rekommendera:s platta under pelare 

Partille 08BPPE01 Västra stambanan Säveda-
len, byte av växlar 

Banverket Projek-
tering 

2008-12-15 
 

Trafikverket 
   

Partille 11SWPE01 Kyrktorget, Partille centrum, 
Geoteknisk utredning för de-
taljplan (utställelsehandling), 
PM Geoteknik 

Sweco 2011-11-30 
 

Partille Kommun Fördjupad J Rekommenderas att schakter inom området bör utföras inom 
spont 

Partille 12SWPE01 Partille Östra Centrum, Geo-
teknisk utredning för detalj-
plan, PM Geoteknik + kom-
plettering 1,2 

Sweco 2012-05-02 
 

Partille Kommun Detaljerad N Flera rekommendationer 
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Partille 12SWPE02 Jonsereds skola Manered 
1:13, Geoteknisk utredning 
för detaljplan 

Sweco 2012-05-03 
 

Partille Kommun Översiktlig N Inga särskilda rekommendationer 

Partille 12SWPE03 Detaljplan Lexby förskola, 
Lexby 1:117, Geoteknisk ut-
redning för detaljplan, PM 
Geoteknik  
Bergundersökning 

Sweco 2012-05-10 
 

Partille Kommun Detaljerad N Inga särskilda rekommendationer 

Partille 13SWPE01 Partille 2:14 m.fl. (Gymnasie-
tomten), Fördjupad stabili-
tetsutredning för detaljplan, 
PM Geoteknik 

Sweco 2012-06-19 rev 
2013-01-18 

 
Partille Kommun Fördjupad J Rek. Pålgrundläggning byggnader. Kombination av KC-pe-

lare och avschaktning för att klara stabiliteten för både korta 
och långa glidytor. Utmed hela detaljplaneområdet erosions-
skydd av Säveån 

Partille 12SWPE04 Detaljplan för del av Lexby 1-
106 m.fl. Geoteknisk utred-
ning för detaljplan, PM Geo-
teknik 

Sweco 2012-07-04 
 

Partille Kommun Översiktlig N Inga särskilda rekommendationer 

Partille 12SWPE06 Kåbäcken 11:1, 1:60, verk-
samheter, Geoteknisk utred-
ning för detaljplan, PM Geo-
teknik 

Sweco 2012-12-13 
 

Partille Kommun Översiktlig J Rekommenderas att titta närmare på följande åtgärder: upp-
fyllnad i Kåbäcken kombinerat med en avschaktning alterna-
tivt kalkcementpelarförstärkning i kombination med avschakt-
ning 

Partille 12SWPE07 Bostäder vid Jonsereds fa-
briker, Partille kommun, 
Geoteknisk utredning för de-
taljplan 

Sweco 2012-12-20 
 

Partille Kommun Detaljerad J Förslag på lämplig åtgärd är avlastningar av slänterna i Back-
enområdet. Omfattningen av erforderliga avlastningar är ca 
1-2,5 m. 
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