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Förord 
Införandet av TK Geo 2009 (TRV 2009), som var en sammanslagning av Vägverkets 
publikation 2009:46 respektive Banverkets standard 1585.001, initierade ett antal fråge-
ställningar. TK Geo beskriver endast krav på säkerhet för nybyggnad av väg och järnväg. 
Dagens krav för säkerhet saknar anpassning för befintliga vägar, järnvägar och övriga an-
läggningar och nybyggnadskraven tillämpas därför ofta även för befintliga anläggningar. 
En av frågorna var därför hur stabilitetsfrågorna ska hanteras för befintliga väg- och järn-
vägsanläggningar både för nulägessituation och vid planerade mindre åtgärder. Rent in-
tuitivt borde för en och samma beräknade säkerhetsfaktor risken för skred i slänter och 
för anläggningar som ”provbelastats” och varit stabila under lång tid, vara mindre än för 
en ny slänt där bedömningen sker med till stor del enbart empirisk kunskap. Målsätt-
ningen med detta BIG*-projekt är därför att ta fram en metod för bedömning av säker-
hetsnivå (flytta kravet från att uppnå en förutbestämd storlek på säkerhetsfaktorn till en 
mer kvalificerad bedömning av risken för skred) avseende stabilitet för befintlig väg/järn-
väg kopplat till förbättringsåtgärder. 

Grundläggande för denna typ av arbetsmetodik bör vara: 

• ”Keep it simple” (användarna skall förstå vad de gör och kunna fatta väl grun-
dade ingenjörsmässiga och insiktsfulla beslut). 

• Anpassade krav för bedömning av omfattning av åtgärder för befintliga anlägg-
ningar 

Arbetet har utförts av en arbetsgrupp bestående av, Karin Odén, projektledare SGI, Åsa 
Jönsson, Ramona Kiilsgaard, Ulrika Isacsson, Rebecca Bertilsson utredare SGI, samt med 
expertstöd av Per-Evert Bengtsson, PEB Geoteknik AB. Trafikverkets kontaktperson un-
der projektet har varit Jan Ekström. I referensgruppen har Jenny Arvidsson, Mats Christi-
ansson, Magnus Karlsson och Agne Gunnarsson, Trafikverket, Stefan Larsson, KTH, Gö-
ran Sällfors, CTH/GeoForce AB samt Claes Alén ingått. Teknisk granskare har varit 
Hjördis Löfroth, språklig granskare Anders Salomonsson samt layout Elin Sjöstedt, SGI. 

Ett stort tack för alla värdefulla synpunkter från ovan nämnda personer. 

*BIG – Branschsamverkan i grunden är ett forskningsprogram för effektiv och säker 
grundläggning av transportsystemets infrastruktur. Programmet etablerades hösten 2013. 
Målsättningen är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets 
infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikom-
rådet. BIG består idag av 5 partners, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska univer-
sitet, Statens geotekniska institut, Kungliga tekniska högskolan och Trafikverket. Samt-
liga parter bidrar till finansieringen av forskningsprogrammet med Trafikverket som hu-
vudfinansiär. Informationen är hämtad från hemsidan www.big-geo.se. 
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Sammanfattning 
Inledning 
Införandet av publikation TK Geo (TRV 2009) initierade ett antal frågeställningar. TK 
Geo beskriver endast krav på säkerhet vid nybyggnad av väg och järnväg, medan det för 
befintliga vägar, järnvägar och övriga anläggningar saknas ett fastställt regelverk. Att till-
lämpa nybyggnadskraven på befintliga vägar och järnvägar skulle i många fall innebära 
stora insatser till höga kostnader, vilket i många fall kan tyckas omotiverat när anlägg-
ningen har fungerat under lång tid och utan större komplikationer geotekniskt sett. En av 
frågorna att lösa är därför hur kraven på stabilitet ska hanteras för befintliga väg- och 
järnvägsanläggningar både för nulägessituation och vid planerade mindre åtgärder. Frå-
gan är även aktuell i samband med framtagning av nya väg- och järnvägsplaner där be-
fintliga anläggningar är involverade eller där det är frågan om uppklassning av befintliga 
anläggningar för till exempel tyngre trafiklaster. 

Med befintliga anläggningars/bankars historia som en ingående parameter borde fokus 
delvis flyttas från kravet på att uppnå en förutbestämd storlek på den beräknade säker-
hetsfaktorn till en mer kvalificerad bedömning av vilken risknivå som föreligger för 
skred. Kravet bör utgå från acceptabel risknivå istället för att endast titta på beräknad san-
nolikhet för skred. Det är egentligen samma anda som tidigare indelning i säkerhetsklas-
ser, men där konsekvensen då i huvudsak var formulerad som personskada. 

Mål för projektet 
Trafikverket startade 2010 ett projekt med målsättningen att föreslå en möjlig revide-
ring/komplettering av TK Geo vad gäller bland annat stabilitetsfrågor. De huvudsakliga 
målsättningarna var: 

- Framtagning/uppdatering av underlag för komplettering av TK Geo med krav 
och/eller råd för tillståndsbedömning av befintliga vägar/järnvägar. 

- Framtagning av underlag för komplettering av TK Geo med krav eller riktlinjer 
för procentuell förbättring av befintliga vägars/järnvägars stabilitet. 

Ambitionen var att koppla resultat från en tillståndsbedömning där krav på förbättring 
ställts för de fall där anläggningen inte bedöms vara tillräckligt säker i sitt nuvarande 
skick och när krav enligt nybyggnadsreglerna inte kan motiveras från teknisk och/eller 
ekonomisk synpunkt till den höjning av säkerheten som krävs. Målsättningen var bland 
annat att se över möjligheterna att använda begreppet procentuell förbättring av säker-
heten och att skapa en samsyn mellan kraven för vägar och järnvägar vad gäller säkerhet 
för befintliga anläggningar.  

Detta BIG-projekt kan ses som en fortsättning på nämnda projekt. Målsättningen är att fö-
reslå en metod för bedömning av säkerhetsnivå vad gäller stabilitet för befintlig väg/järn-
väg kopplat till förbättringsåtgärder och på så sätt flytta kravet från att uppnå en förutbe-
stämd storlek på beräknad säkerhetsfaktor till en mer kvalificerad bedömning av risken 
för skred. Metoden ska underlätta värderingen av vilka järnvägs- respektive vägsträckor 
där förstärkningsåtgärder gör bäst nytta i jämförelsen minskning av risk och ekonomisk 
insats. Projektet ska testa de nya metoder för riskbedömning och åtgärdskrav för befint-
liga anläggningar som i tidigare projekt har identifierats som intressanta, här kallade Tord 
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Olssons metod respektive Claes Aléns metod, och jämföra dessa med liknande metoder 
som hanterats i Norge inom NIFS-projektet och inom SGI:s klimatanslag. Om möjligt av-
ser projektet att vidareutveckla den metod som föreslås. 

Metoder 
I tidigare projekt inom Trafikverket har två metoder för sannolikhets-/riskvärdering iden-
tifierats som intressanta att studera närmare och att testa på lämpliga objekt av äldre väg-
/järnvägsbankar. Första metoden, ”Tord Olssons metod”, har utarbetats inom ramen för 
Trafikverkets tidigare projekt. Den baseras på valda delar av ett flertal utredningar, men 
huvudsakligen på Alén et al. ”Säkerhet mot stabilitetsbrott hos befintliga vägar, modell 
för beslut om huruvida åtgärd krävs” (VV 2005a). Andra metoden, ”Claes Aléns metod”, 
utgörs i sin helhet av metoden presenterad i Aléns rapport ”Uppskattning av säkerheten 
för befintliga slänter” (Alén 2012b). 

För att kunna jämföra resultat från ovanstående metoder med andra metoder för bedöm-
ning av åtgärdskrav respektive skredrisknivå före och efter föreslagen åtgärd, har även en 
konsekvensklassning utförts. Metoden för konsekvensklassning som nyttjas i Tord Ols-
sons metod, har utvecklats i aktuellt projekt. Den bygger huvudsakligen på bedömnings-
grunder beskrivna i Fördjupning Riskanalys vald vägsträcka (VV 2005c) med komplette-
ringar från Göta älvutredningens konsekvensklassningsmetod (SGI 2012b). 

De två metoderna har sedan jämförts med två metoder framtagna för liknande arbete ut-
fört i Norge, ”Norsk metod”, samt för skredriskkartering inom SGI:s klimatanslag, ”SGI-
metoden”. Jämförelsen utförs för att se om det är möjligt att vidareutveckla den metod 
som sedan föreslås användas för framtida bedömning av krav på stabilitetshöjande åtgär-
der. 

Studerade områden 
Fyra områden, tre vägsträckor och en järnvägssträcka, har valts ut för att kunna testa 
lämpligheten hos Tord Olssons metod och Claes Aléns metod samt för att kunna göra 
jämförelserna med Norsk metod och SGI-metoden. Valet av områden är gjort utifrån 
aspekten att det skulle pågå arbete med att projektera stabilitetshöjande åtgärder för om-
byggnad av befintlig väg eller järnväg. 

Område Finngösa är beläget i Partille kommun öster om Göteborg och aktuell vägsträcka 
befinner sig längs Säveåns södra strand, mellan Finngösabäckens utlopp och vändplatsen 
för Gamla Kronvägen. Under utredning av sprickor/sättningsskador i befintlig gc-bana vi-
sade det sig att områdets stabilitetsförhållanden inte var tillfredsställande, vilket fick till 
följd att en fördjupad stabilitetsutredning utfördes. 

Område Ulvesund med aktuell vägsträcka på väg 675 ligger ca 2 km väster om 
Ljungskile, vid Ulvesund, i Uddevalla kommun. Vägsträckan ligger längs en bergssida 
och är byggd på lera samt rester av äldre skred och bergras. Undersökningar har utförts i 
vägens närhet samt i bukten, men inte genom vägbanken. Flertalet utredningar har utförts 
till detaljerad nivå. 

Område Åkerström utgörs av en brant slänt på väg 2025, ca 4 km sydväst om Trollhättan 
på den västra sidan om Göta älv. I samband med skredriskkarteringen för Göta älv identi-
fierades ett område vid Åkerström där stabiliteten inte var tillfredsställande enligt gäl-
lande krav för översiktlig utredning enligt IEG:s tillämpningsdokument (IEG 2010). Inom 
detta område ligger även aktuell delsträcka av väg 2025. I Trafikverkets regi har en för-
djupad stabilitetsutredning utförts för aktuell vägsträcka. 
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Område OKB utgörs av Ostkustbanan med km 145+640 – 145+920 på järnvägssträckan 
Gävle – Ljusne valts som studieobjekt. För att kunna tillåta en ökning av största tillåtna 
axellast (stax) har geotekniska undersökningar samt stabilitetsutredningar utförts för delar 
av Ostkustbanan. Till underlag för utredningen har en geoteknisk undersökning utförts på 
översiktlig nivå.  

Resultat 
Norsk metod har använts för att jämföra storleksordningen på säkerhetsfaktorer efter åt-
gärd och hur dessa förhåller sig till IEG:s krav vid procentuell förbättring (IEG 2010). 
Båda metoderna (Tord Olssons och Claes Aléns metod) står sig relativt väl vid jämförel-
serna. Däremot saknar Claes Aléns metod ett tydligt krav på utredningsnivå som både 
Tord Olssons och IEG 4:2010 (IEG 2010) har. 

SGI-metoden har använts för att jämföra hur resultatet blir om man inte på ett rimligt sätt 
kan uppnå kraven enligt TK Geo 13 (TRV 2014a och b) samt vilken ”risknivå” man då 
uppnår. Det kan vara vanskligt att jämföra situationer där det i ena fallet är liten sannolik-
het och stor konsekvens med ett annat fall där sannolikheten är större, men konsekvensen 
mindre (men produkten blir lika) och konsekvensen i ena fallet är huvudsakligen kostnad 
för till exempel en skadad väg, vilket ska jämföras med exempelvis ”kostnaden” för att 
personer omkommer. 

Slutsats 
Målet att förespråka en metod kunde inte uppfyllas inom ramen för projektet, utan meto-
derna behöver testas mer för att utvärdera hur heltäckande och bra de är även för mer 
komplexa geotekniska förhållanden. Dessutom behöver de förbättringsförslag som redo-
visas inom projektet, arbetas in. Bland annat kan konstateras att varken Tord Olssons me-
tod eller Claes Aléns metod är helt färdiga att användas utan påtalade justeringar, tillägg 
och förtydliganden. Det vore en fördel om man inom Trafikverket startade ett projekt för 
att testa metoderna internt i olika delar av Sverige. Resultatet från detta projekt utgör 
emellertid en bra utgångspunkt för att gå vidare att välja metod för fortsatt användning 
inom Trafikverket vid bedömning av åtgärdskrav efter att tester och förbättringsåtgärder 
har utförts.  

Detta projekt når inte målet att flytta kravet från säkerhetsfaktor till risknivå och om det 
är angeläget att nå detta mål, så behövs en större insats för att klargöra hur detta ska gö-
ras. 
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Definitioner 
F Säkerhetsfaktor 

FC Säkerhetsfaktor vid odränerad analys 

FK Säkerhetsfaktor vid kombinerad analys 

VF Variationskoefficient för säkerhetsfaktor 

cu Odränerad skjuvhållfasthet 

 

μF Medelvärde för säkerhetsfaktor 

σF Standardavvikelse för säkerhetsfaktor 

τ Mobiliserad skjuvspänning 

 

BIG Branschsamverkan i Grunden (www.big-geo.se) 

BVH706 Banverkets beräkningshandbok (BV 2005) 

SBK Skredbenägenhet (Tord Olssons metod) 

SRF Skredriskfaktor (Tord Olssons metod) 

UKO Undersökningens Kvalitet och Omfattning (Tord Olssons metod) 

Rvv Riskanalys vald vägsträcka (VV 2005b och VV 2005c) 

Rvj Riskanalys vald järnvägssträcka (BV 2008) 

 

Marknadsvärde = taxeringsvärde * köpeskillingskoefficient 
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1. Bakgrund 
Säkerheten som avser stabiliteten för slänter och anläggningar beskrivs normalt med hjälp 
av en säkerhetsfaktor definierad som kvoten mellan skjuvhållfasthet och mobiliserad 
skjuvspänning, F= cu/τ. Enbart säkerhetsfaktorn är dock ett relativt trubbigt mått på säker-
heten för befintliga slänter och anläggningar. Rent intuitivt borde för en och samma be-
räknade säkerhetsfaktor risken för skred i slänter och för anläggningar som ”provbelas-
tats” och varit stabila under lång tid, vara mindre än för en ny slänt där bedömningen sker 
med till stor del enbart empirisk kunskap. 

Historiskt har man vid släntstabilitet accepterat olika säkerhetsfaktorer för olika typer av 
slänter och då med andan att konsekvensen av ett skred är styrande för valet av krav på 
acceptabel säkerhetsfaktor. Filosofin är därmed att det är risken för skred dvs. samman-
kopplingen av sannolikhet för skred och konsekvens av skred som är avgörande vid val 
av krav vad gäller storlek på acceptabel säkerhetsfaktor. Normalt har då tidigare konse-
kvensen formulerats som personskada. Idag är trenden att konsekvensen kan formuleras 
som olika mått, där ett mått på konsekvens är ekonomisk. Andra mått kan vara från miljö-
mässig synpunkt eller kulturhistorisk synpunkt. 

Införandet av publikation TK Geo, (TRV 2009), av Trafikverket (dåvarande Vägverket 
och Banverket) initierade ett antal frågeställningar. TK Geo beskriver endast krav på sä-
kerhet för nybyggnad av väg och järnväg. För befintliga vägar, järnvägar och övriga an-
läggningar finns dock inget tydligt och fastställt regelverk. (Däremot så har förslag tagits 
fram i andra projekt och även viss praxis etablerats för tillståndsbedömning som avser 
dessa och för vad som kan vara acceptabelt utifrån klassificering av skredbenägenhet och 
konsekvens om skred inträffar.) En av frågorna var därför hur stabilitetsfrågorna ska han-
teras för befintliga väg- och järnvägsanläggningar både för nulägessituation och vid pla-
nerade mindre åtgärder. Frågan är även aktuell i samband med framtagning av nya väg- 
och järnvägsplaner där befintliga anläggningar är involverade eller där det är frågan om 
uppklassning av befintliga anläggningar för till exempel tyngre trafiklaster. 

Att tillämpa nybyggnadskraven på befintliga vägar och järnvägar skulle i många fall inne-
bära mycket stora insatser, till mycket höga kostnader, vilka i många fall kan tyckas omo-
tiverade när anläggningen har fungerat under lång tid och utan större komplikationer i 
form av större underhållsåtgärder eller brott i konstruktion. Äldre konstruktioner är inte 
nödvändigtvis ”dimensionerade” i modern mening utan kan vara byggda med förhopp-
ningsvis beprövade metoder eller genom ”trial and error”. Detta gjordes till exempel när 
man byggde ut Västra stambanan, där alla skred som inträffade under byggnadsfasen 
gjorde att man drog igång SJ:s Geotekniska kommission. Det kan således bli felaktiga 
jämförelser när moderna metoder appliceras på befintliga, äldre konstruktioner om man 
inte låter konstruktionens uppträdande under drifttiden spela stor roll.  

I vissa situationer har därför en ganska subjektiv bedömning, baserad på vad som kan ac-
cepteras med hänsyn till tekniska och ekonomiska överväganden gjorts och kraven för 
nybyggnad har därvid frångåtts. Oftast har då kraven för nybyggnad frångåtts för den be-
fintliga anläggningen genom att någon form av uppföljning med mätningar genomförts 
för att säkerställa att konstruktionen uppträder på förväntat sätt. 
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I förarbetena till det förslag till krav på förstärkningsgrad som arbetades fram i Skred-
kommissionens Rapport 2:96 (Skredkommissionen 1996), var just minskningen av brott-
sannolikheten i fokus. I rapporten framgår vad som krävdes för att brottsannolikheten 
skulle minska 10, 20 respektive 30 gånger. Det medförde vidare att kraven på förstärk-
ning var beroende av vilken variationskoefficient man ansåg att säkerhetsfaktorn hade, 
eftersom man värnade om en viss minskning av brottsannolikheten för varje enskilt fall. I 
senare arbeten har denna differentiering av kraven baserade på spridningen hos säkerhets-
faktorn försvunnit. Man kan dock ana att just önskemålet om en viss minskning av brott-
sannolikheten. 

Användandet av procentuell förbättring av säkerhetsfaktorn för befintliga järnvägar, en-
ligt Skredkommissionens rapport 2:96 (Skredkommissionen 1996), hade före införandet 
av TK Geo, använts av Banverket i den första utgåvan av BVF 585.10 (TRV 2010). Efter 
den första revideringen av BVF 585.10 (TRV 2010) fanns inte denna möjlighet kvar. 
Istället infördes metodiken, som senare överfördes till BVS 1585.002 (TRV 2010). Den 
öppnar för acceptans av lägre krav än nybyggnadskraven, men detta kräver någon form 
av godkännande i varje enskilt ärende. Före bildandet av Trafikverket, krävdes för att ac-
ceptera lägre krav ett godkännande av chefen för sektion Bana, på enheten Leverans An-
läggning inom Banverket. Idag kan man begära avsteg från kraven i TK Geo 13 (TRV 
2014a). 
 
Vid en första tanke är det säkert självklart att risknivån (sannolikheten för ”+” konse-
kvensen av skred) ska vara densamma för en väg eller järnväg oavsett när den är byggd 
(”en trafikant skall inte utsättas för en större risk bara för att han/hon åker på en äldre 
väg”). Däremot är det dock inte självklart att de föreskrivna beräknade säkerhetsnivåerna 
(säkerhetsfaktorerna i kombination med säkerhetsklass) som anges som nybyggnadskrav 
är de som är bäst lämpade för befintliga anläggningar. Att en väg eller järnväg har funnits 
till under en viss tidsperiod är exempelvis en tilläggsinformation motsvarande fullskale-
försök, som påverkar den beräknade sannolikheten för brott och därmed risknivån. Något 
som normalt inte heller tas hänsyn till vid tillämpning av de generella säkerhetsfaktorer 
som anges i regelverken (för nybyggnation), är att omfattningen och kvaliteten på den 
gjorda geotekniska utredningen är avgörande.  

Mot bakgrund av ovanstående borde fokus för befintliga anläggningar/bankar delvis flytt-
tas från kravet på att uppnå en förutbestämd storlek på den beräknade säkerhetsfaktorn till 
en mer kvalificerad bedömning av vilken risknivå som föreligger för skred. Kravet bör 
utgå från acceptabel risknivå istället för att endast titta på beräknad sannolikhet för skred. 
Det är egentligen samma anda som tidigare indelning i säkerhetsklasser, men där konse-
kvensen då i huvudsak var formulerad som personskada. 
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Trafikverket startade 2010 (genom dåvarande Vägverket) ett projekt med målsättningen 
att föreslå möjlig revidering/komplettering av TK Geo vad gäller bland annat stabilitets-
frågor, (TRV 2011b). De huvudsakliga målsättningarna var: 

- Framtagning/uppdatering av underlag för komplettering av TK Geo med krav 
och/eller råd för tillståndsbedömning av befintliga vägar/järnvägar. 

- Framtagning av underlag för komplettering av TK Geo med krav eller riktlinjer 
för procentuell förbättring av befintliga vägars/järnvägars stabilitet. 

Ambitionen var att koppla resultat av tillståndsbedömning enligt ”tydliga” krav på för-
bättring för de fall där anläggningen inte bedöms vara tillräckligt säker i sitt nuvarande 
skick och när krav enligt nybyggnadsreglerna inte kan motiveras från teknisk och/eller 
ekonomisk synpunkt med beaktande av den höjning av säkerheten som krävs. Som ett led 
i detta var målsättningen dels att se över möjligheterna att exempelvis använda begreppet 
procentuell förbättring av säkerheten, dels att skapa en samsyn mellan kraven för vägar 
och järnvägar vad gäller säkerhet för befintliga anläggningar. Projektet var i inledningen 
tänkt som en vidareutveckling av Vägverkets interna skrift ”Säkerhet mot stabilitetsbrott 
hos befintliga vägar” (VV 2005a) och Banverkets skrift ”Stabilitet för befintliga järnvä-
gar” (TRV 2010), till ett gemensamt dokument för analys av båda anläggningstyperna. 

Detta BIG-projekt kan ses som en fortsättning på Vägverksprojektet från 2010. Målsätt-
ningen är att föreslå den lämpligaste metoden för att hantera stabiliteten hos befintliga 
bankar. Detta uppnås genom att jämföra metoderna för riskbedömning och åtgärdskrav 
för befintliga vägar och järnvägar från 2010, vidare kallade Tord Olssons metod samt den 
metodik redovisad av Claes Alén 2012, vidare kallad Claes Aléns metod, med andra me-
toder vad gäller sannolikhetsklassning, riskbedömning, åtgärdskrav enligt procentuell för-
bättring med flera, som används i Sverige och i Norge och välja den lämpligaste.  

2. Syfte/mål 
Målsättningen är att ta fram en metod för bedömning av säkerhetsnivå (flytta kravet från 
att uppnå en förutbestämd storlek på beräknad säkerhetsfaktor till en mer kvalificerad be-
dömning av risken för skred) vad gäller stabilitet för befintlig väg/järnväg kopplat till för-
bättringsåtgärder. Metoden ska underlätta värderingen av vilka järnvägs- respektive väg-
sträckor där förstärkningsåtgärder gör bäst nytta i jämförelsen minskning av risk och eko-
nomisk insats. Projektet ska testa de nya metoder som identifierats som intressanta i ar-
bete som föregått detta BIG-projekt, (TRV 2011b), och jämföra med liknande arbete ut-
fört i Norge och inom SGI:s klimatanslag. Om möjligt avser projektet att vidareutveckla 
den metod som föreslås. 
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3. Riskvärdering – Allmänt 
3.1 Risknivå 
Risknivå är ett mått på riskens storlek och är en sammanvägning av sannolikheten för 
skada och konsekvensen, det vill säga skadans/förlustens värde. Risknivå redovisas ofta i 
riskmatriser, där sannolikheter och konsekvenser redovisas i olika klasser. Jämförelser 
mellan olika risknivåer, är svåra att göra. När sannolikhet och konsekvens uttrycks i siff-
ror används ofta produkten av sannolikhet och konsekvens som ett mått på risknivå. Och 
samma princip brukar tillämpas i riskmatriser som är uppbyggda i steg om 10-potenser.  

Olika metoder har olika definierade riskmatriser. Exempel på riskmatriser definierade för 
olika riskanalyser visas i Figur 1 – 4, där Figur 1 avser riskmatris från Riskanalys vald 
vägsträcka (VV 2005b), Figur 2 är riskmatrisen från Riskanalys vald järnvägssträcka (BV 
2008), Figur 3 är riskmatrisen från Stabilitet befintliga vägar (VV 2005a) och Figur 4 är 
riskmatrisen från SGI Skredriskanalyser, Göta älvutredningen (SGI 2012a, b och c) samt 
Skredriskkartering Norsälven med flera (Bergdahl et al 2015). Generellt kan sägas att 
dessa riskmatriser har delats upp i tre risknivåer beroende på hur angelägna riskreduce-
rande åtgärder bedöms vara. Riskreducerande åtgärder kan antingen minska sannolik-
heten för skred och/eller att minska konsekvensen av skred.  I aktuellt projekt avser de 
riskreducerande åtgärderna i första hand att minska sannolikheten för skred. 

Riskmatriserna har en ökande skredrisk längs diagonalen snett upp åt höger. Indelningen i 
risknivåer har gjorts på konventionellt sätt, där högsta nivån, riskklass 3, motsvarar en 
risk som inte kan godtas och som i princip bör åtgärdas oavsett kostnader. Den lägsta ni-
vån, riskklass 1, motsvarar en risknivå som i allmänhet kan godtas. Området däremellan, 
riskklass 2, motsvarar risknivåer där åtgärder bör övervägas. Skalorna i matrisen kan vara 
olika, för riskmatrisen i figur 1 har den exempelvis valts så att de passar aktuella risker 
inom vägtransportsystemet. Hur omfattande åtgärderna bör vara avgörs av kostnaden för 
åtgärden och effekten av den riskreducerande åtgärden eller av andra beslutskriterier. 
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3.1.1 Riskmatris från Riskanalys vald vägsträcka 

 

Figur 1   Riskmatris med risknivåer ur Handledning Riskanalys vald vägsträcka (VV 2005b). 
(Årsrisker redovisas i figuren.) 
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3.1.2 Riskmatris från Riskanalys vald järnvägsträcka 

 

 

Figur 2   Riskmatris med risknivåer ur Handledning Riskanalys vald järnvägsträcka (BV 2008). 
(Årsrisker redovisas i figuren.) 
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3.1.3 Riskmatris från Säkerhet mot stabilitetsbrott hos befintliga 
vägar 

 

 

Figur 3. ”Riskmatris” ur Säkerhet mot stabilitetsbrott hos befintliga vägar (VV 2005a) med 
sammanvägning av skredbenägenhetsklass (bedömd sannolikhet för skred) och konsekvensklass 
till en riskklass. Grön färg, risknivå 1 = acceptabel risk, Gul färg, risknivå 2 = bedömning från fall till 
fall, och röd färg, risknivå 3 = oacceptabel risk. 

I den här riskmatrisen summeras skredbenägenhetsklass, som baseras på en bedömning 
av sannolikheten eller förutsättningen för skred, och konsekvensklass. Den utgör ett kva-
litativt mått på skredrisken med värden från 2-10. För mer information om skredbenägen-
hetsklass hänvisas till Avsnitt 4.1. 
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3.1.4 Riskmatris från Göta älvutredningen 

Följande riskmatris, Figur 4, togs fram inom Göta älvutredningen och används fortsatt av 
SGI inom skredriskkarteringar. Denna riskmatris är också indelad i tre risknivåer, men 
har en annan färgskala än tidigare redovisade riskmatriser. Beskrivning av de olika riskni-
våerna ges i förklaringstext under matrisen. 

 

 
 

Område med låg skredrisk. För befintliga byggnader och anläggningar krävs 
ingen särskild utredning. För nyexploatering krävs stabilitetsutredning. 

 
 

Område med medelhög skredrisk. Befintliga byggnader och anläggningar kontroll-
eras med detaljerad stabilitetsutredning. För nyexploatering krävs detaljerad sta-
bilitetsutredning och eventuellt åtgärder. 

 
 

Område med hög skredrisk. Behov av åtgärd för befintliga byggnader och anlägg-
ningar klarläggs med detaljerad stabilitetsutredning. För nyexploatering krävs de-
taljerad stabilitetsutredning och sannolikt stabilitetshöjande åtgärder. 

Figur 4. Riskmatris med tillhörande förklaring från Götaälvutredningen, med sannolikhetsklass 
(baserad på sannolikhet för skred) och konsekvensklass (baserad på konskevensen av skred), 
GÄU (SGI 2012b och c).  

3.2 Statistiska metoder 

Som underlag för skredriskvärdering behövs förutom konsekvensen av skred även sanno-
likheten för skred. Sannolikheten för skred kan beräknas med olika metoder och inom ak-
tuellt projekt nämns en metod som benämns FORM och en metod som benämns PEM. 
Med FORM, First Order Reliability Method, avses här den metod som finns beskriven i 
Avsnitt 5.2 samt i Göta älvutredningens Delrapport 28, Kapitel 7 (Berggren et al 2011), 
och med PEM avses här Punktskattningsmetoden (Bergdahl et al 2015 samt Sällfors 
1990). Se även Bilaga 4. 
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Tillämpningen av FORM i Göta älvutredningen bygger på förenklade beräkningar av sä-
kerhetsfaktorn vid odränerad analys, Fc, främst med hjälp av Janbus diagrammetod för 
stabilitetsanalyser. Denna metod kräver att säkerhetsmarginalen beskrivs som ett analy-
tiskt uttryck och att de ingående parametrarna i säkerhetsmarginalen beskrivs med de stat-
istiska måtten medelvärde och standardavvikelse. Normalt kan några av de ingående pa-
rametrarna betraktas som deterministiska. Resultatet blir ett säkerhetsmått i form av ett 
säkerhetsindex β som omräknas till en brottsannolikhet. 
 
PEM är en statistisk metod, som har god noggrannhet när sambanden är någorlunda lin-
jära och utan plötsliga dramatiska förändringar. Metoden har fördelen att den är enkel att 
lära sig och inte minst enkel att tillämpa praktiskt. Risken för felbedömningar minskar 
därmed, samtidigt som insikten ökar. Dessutom har det visat sig att PEM ger i stort sett 
samma resultat som FORM i de allra flesta fall. 

3.2.1 Hantering av osäkerhet 

Osäkerheten brukar delas in i två kategorier; kunskapsosäkerhet (epistemisk osäkerhet) 
respektive genuin osäkerhet (aleatorisk) (Alén 2012a, 2012b). Kunskapsosäkerhet avser 
osäkerheter där kunskap saknas, men där osäkerheten kan minska genom ökad kunskap 
genom exempelvis ytterligare provtagning. Till gruppen kunskapsosäkerhet hör främst 
parametrar som hållfasthet, densitet och geometri. Den genuina osäkerheten avser osäker-
heter som kan uppvisa avvikelser i förlopp som vanligtvis har en naturlig variation till ex-
empel med tiden. Laster, vattenstånd och portryck är exempel på genuina osäkerheter. 

Det finns i princip två sätt att hantera den genuina osäkerheten.  

1. Parameterns variation i tiden studeras, t. ex. genom att analysera långa mätse-
rier av portryck och vattenstånd. Ur dessa bestäms sedan dimensionerande 
värde för en viss återkomsttid, 50 år eller 100 år. Så hanteras t. ex. dimens-
ionerande våghöjd, dimensionerande vindhastighet m.fl. 
En fördel med denna metod är att bedömningar kan göras av begränsningar 
av parametern som är kopplade till andra randvillkor, som kan vara styrande. 
Därmed undviks risken att välja ett orimligt stort värde, som kan förefalla 
statistiskt motiverat, men som är orimligt ur ett ingenjörsperspektiv. 

2. Parametern beskrivs med en statistisk fördelning som anpassas till mätserien. 
Variabeln hanteras sedan som en stokastisk tidsvariabel, vilket resulterar i en 
brottsannolikhet som ökar med tiden. 
Denna analys är elegant, men svår för många att ta till sig och ännu svårare 
att använda på ett insiktsfullt sätt. 

Jämförs de två ovan beskrivna framställningarna kan, lite förenklat sägas, att den första 
metoden, där en dimensioneringsperiod väljs och tillhörande värde, ger en brottsannolik-
het (röd kurva) som i stort överensstämmer med den senare metoden (svart kurva) efter 
lång tid, se nedanstående figur. 
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Figur 5. Säkerhetsindex för en slänt, dimensionerande värde (100-årsvärdet), röd kurva och säkerhetsindex 
variation där parameterns variation i tiden beaktas, svart kurva. Figur Sällfors (Personlig kontakt med Göran 
Sällfors 2018) Kommentar: Båda principerna visar på ett säkerhetsindex cirka 0,9, vilket motsvarar en acku-
mulerad skredsannolikhet på cirka 20%. Oberoende av metod är det intressanta om detta är OK? 

4. Metoder för värdering 
I tidigare projekt inom Trafikverket har två metoder för sannolikhets-/riskvärdering iden-
tifierats som intressanta att studera närmare och att testa på lämpliga objekt av äldre väg-
/järnvägsbankar. Första metoden (fortsättningsvis kallad ”Tord Olssons metod”) har utar-
betats inom ramen för tidigare projekt, (TRV 2011b). Den baseras på valda delar av ett 
flertal utredningar, men huvudsakligen på Alén et al. ”Säkerhet mot stabilitetsbrott hos 
befintliga vägar, modell för beslut om huruvida åtgärd krävs” (VV 2005a). Andra meto-
den (fortsättningsvis kallad ”Claes Aléns metod”) utgörs i sin helhet av metoden presen-
terad i Aléns rapport ”Uppskattning av säkerheten för befintliga slänter” (Alén 2012b). 

För att kunna jämföra resultat från ovanstående metoder med andra metoder för bedöm-
ning av åtgärdskrav respektive skredrisknivå före och efter föreslagen åtgärd, har även en 
konsekvensklassning utförts. Metoden för konsekvensklassning som nyttjas i Tord Ols-
sons metod, har utvecklats i aktuellt projekt. Den bygger huvudsakligen på bedömnings-
grunder beskrivna i Fördjupning Riskanalys vald vägsträcka (VV 2005c) med komplette-
ringar från Göta älvutredningens konsekvensklassningsmetod (SGI 2012b). 

Nedan följer en kort beskrivning av metoderna som ska användas för värdering och sedan 
jämföras. För utförliga beskrivningar av hur man använder de olika metoderna hänvisas 
till Bilaga 1 och Bilaga 2 för Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod och till 
Bilaga 3 och 4 för jämförande metoder Norsk metod respektive SGI-metoden.  

4.1 Tord Olssons metod 

Tord Olssons metod bygger till stor del på rapporten ”Säkerhet mot stabilitetsbrott hos 
befintliga vägar” (VV 2005a). Tord Olssons förslag togs fram i ett försök att hitta en me-
tod som till stor del utgår från rapporterna om tillståndsbedömning beskriven i riskanalys 
vald vägsträcka respektive vald järnvägssträcka (VV 2005b och c respektive BV 2008), 



Statens geotekniska institut 2018-06-30

1.1-1502-0118

 

 
22 

 

men med målet att mer entydigt bestämma behov av åtgärd och kravnivå. Där förstärk-
ningsåtgärd bedöms som nödvändig används i princip de kravnivåer som föreslås i IEG 
Rapport 4:2010 (IEG 2010), dock med ett mer specificerat krav kopplat till konsekvensen 
av ett utvecklat brott (skred) (TRV 2011b). 

Målsättningen med Tord Olssons metod var att skapa en metod som är lätthanterlig och 
som är ”tillräckligt bra” för att använda vid analys av TRV:s befintliga anläggningar, 
äldre än förslagsvis 10 år. Metoden redovisas i sin helhet i Bilaga 1.  

Metoden baseras på en värdering av stabilitetsförhållandena utifrån traditionellt framräk-
nade säkerhetsfaktorer, i kombination med en bedömning av den underliggande geotek-
niska utredningens omfattning och kvalitet samt en bedömning av skredförutsättningarna 
för aktuellt område (historiskt och framtida förändringar). Bedömning av Undersökning-
ens Kvalitet och Omfattning kallas i metoden för UKO och bedömning av skredförutsätt-
ningarna kallas Skredriskfaktor, SRF. Dessa bedömningar ska tillsammans med framräk-
nad säkerhetsfaktor ge en indikation på hur bra bestämningen av F är, dvs. en storleksord-
ning på osäkerheten i bestämningen (spridningen i resultatet) och hur relevant den fram-
räknade säkerhetsfaktorn är för det aktuella området. En kombination av F, UKO och 
SRF ger sedan en Skredbenägenhetsklass, SBK, vilken ska motsvara en kvalitativ bedöm-
ning av sannolikheten för ett skred. 

För att få fram en skredrisknivå behöver även konsekvenserna bedömas. I aktuellt BIG-
projekt har konsekvensklassen tagits fram utifrån metoden som beskrivs i Fördjupning 
Riskanalys vald vägsträcka (VV 2005c) respektive vald järnvägssträcka (BV 2008) i 
kombination med metoder från Göta älvutredningens (GÄU) konsekvensanalys (Anders-
son-Sköld, 2011), för att få en mer detaljerad värdering. Generellt är Göta älvutredning-
ens metod en detaljerad metod och Riskanalys vald väg-/järnvägssträcka en översiktlig 
metod. För det syfte vi har inom BIG-projektet, att värdera konsekvenser för en specifik 
väg- eller järnvägssträcka som kan drabbas av skred, har vi bedömt att en nivå mitt i mel-
lan dem kan utgöra ett tillräckligt bra underlag för att värdera konsekvenser vid skredrisk-
värderingen. För projektet har ett förslag på tillvägagångssätt gjorts genom att utgå från 
Riskanalys vald vägsträcka, Rvv samt Riskanalys vald järnvägssträcka, Rvj (dessa kom-
mer fortsättningsvis benämnas Rvv respektive Rvj) kompletterat med konsekvensberäk-
ning för vissa konsekvenser enligt GÄU. Det finns dock ytterligare förbättringsmöjlig-
heter som beskrivs i Avsnitt 7.3.1. Den valda ”kombinerade konsekvensanalysen” anger 
konsekvenser i monetära termer, framför allt för personer, egendom och finansiella fak-
torer. Därtill ingår miljö, kultur och immateriella värden (exempel förtroendebortfall) 
som konsekvenser, men som det är svårt att sätta ett monetärt värde på. I Rvv från 2005 
(VV 2005b och c) ingår följande konsekvenser: 

• Personskador: 
o Inom väg- och järnvägstransportsystemet för trafikanter och anställda 
o I omgivningen för tredje man 

• Egendomsskador: 
o Skador på väg-, järnväg-, bro-, och tunnelanläggning, fordon och gods 
o Skador på mark, byggnad och anläggning i omgivningen 

• Miljöskador som berör naturresurser, naturmiljöer och kulturmiljöer  
• Finansiella skador: 
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o Inom vägtransportsystemet kostnadsökning för restid, fordon, trafiko-
lycka, emissioner, drift och underhåll (generell beräkning framtagen en-
ligt Effektsamband 2000) 

o Inom järnvägstransportsystemet direkt kostnadsökning för att genomföra 
transporten och kostnader på grund av förseningar eller utebliven trans-
port 

o I omgivningen genom skada på el, tele, VA etc. och kostnadsökningar 
genom påverkan på t.ex. försenade väg- och järnvägstransporter  

• Immateriella skador (förtroendeskada etc.). 
 
För varje händelse/fara skall nedanstående uppskattas: 

• Möjliga skadeutfall enligt ovan och sannolikheten för dessa, givet att händel-
sen/faran inträffar, t.ex. förväntat antal dödsfall, trolig avstängningstid för trafik 
och sannolikheten att en vattentäkt påverkas 

• Skadevärde, t.ex. kalkylvärde för dödsfall, trolig samhällsekonomisk kostnad vid 
trafikavstängning eller värdet av en vattentäkt.  

 

En kombination av skredbenägenhetsklass och konsekvensklass ger sedan skredrisknivån 
för anläggningen, se vidare riskmatrisen i Avsnitt 3.1.3. 

4.2 Claes Aléns metod 

Claes Alén har föreslagit en metodik att beskriva säkerheten för befintliga slänter. Ut-
gångspunkten är att det normalt för ett skred krävs två saker 1) att slänten har låg säkerhet 
och 2) att det finns en tillräckligt stor utlösande faktor. Den bygger på ett sannolikhetsteo-
retiskt synsätt och exemplifieras med förutsättningen att behålla den brottsannolikhets-
nivå som definieras av säkerhetsklasserna SK1- SK3 för nybyggnad enligt Eurokod, 
Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (SIS 2002), det vill säga uppfylla av-
sikten att det ska vara lika tryggt att åka på en gammal väg som att åka på en ny väg/järn-
väg (Alén 2012a och b). 

Om inga osäkerheter skulle finnas i beräkningsförutsättningar och beräkningar skulle inga 
slänter med säkerhetsfaktor F > 1 gå till brott. För att kunna bedöma den ”verkliga sanno-
likheten” för skred krävs att man kan bedöma osäkerheten i alla delar. Osäkerheten är 
dock olika stor för de styrande faktorerna. I rapporten föreslås därför att osäkerheterna 
delas in i två olika kategorier - genuin osäkerhet och kunskapsosäkerhet. Till kategorin 
”genuin osäkerhet” räknas osäkerheter relaterade till slumpartade händelser och till kate-
gorin ”kunskapsosäkerheter” räknas osäkerheter beroende på bristande eller begränsad 
kunskap. Kunskapsosäkerheten betraktas som permanent så länge åtgärder inte vidtas för 
att minska den. 

Som exempel på genuina osäkerheter (slumpmässig variation i tiden) i släntstabilitets-
sammanhang nämns i rapporten extrem lågvattennivå, extrema portryck vid regniga peri-
oder och icke förväntad trafiklast. Som exempel på kunskapsosäkerhet nämns geometri 
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och hållfasthetsparametrar. I rapporten konstateras att uppdelningen i olika typer av osä-
kerheter och dess tillhörighet inte alltid är invändningsfri. Det Claes Alén väljer att kalla 
icke förväntad trafiklast1 är något som Trafikverket ser annorlunda på. I regelverken 
anges trafiklasten som en maxlast som inte får överstigas och i lastvärdena ingår viss 
marginal för överlast. För tyngre specialtransporter görs särskilda bedömningar. Trafik-
lasten kan då inte ses som normalfördelad. 

För att skred ska inträffa krävs två förutsättningar: 

• Låg säkerhet mot störningar. 
• Tillräckligt kraftig utlösande faktor. 

Vid bedömning av skredsäkerheten är det den kombinerade effekten som måste analyse-
ras. Det är då enligt Alén (Alén 2012a) praktiskt att dela upp osäkerheten på det sätt som 
beskrivs där kunskapsosäkerheten direkt kan relateras till den första faktorn och den ge-
nuina osäkerheten till den andra. Samtidigt anges att kunskapsosäkerheten i de flesta fall 
är dominerande jämfört med den genuina osäkerheten. Som tidigare beskrivits bör detta 
rent intuitivt kunna utnyttjas. Alén (Alén 2012a) menar att: 

1. Då slänten har en historik borde förutsättningarna för bedömning av framtida 
störningstyper vara bättre och en bättre uppskattning av relationen mellan kun-
skapsosäkerhet och genuin osäkerhet kan göras. 

2. Det faktum att slänten varit stabil under lång tid innebär i sig att kunskapsosäker-
heten är mindre för en befintlig slänt än för en ny. Under ”normala” omständig-
heter måste t. ex. säkerheten vara ≥ 1 annars skulle brott ha inträffat. 

Alén (Alén 2012a) beskriver översiktligt hur man genom att utgå från kravet på formell 
brottsannolikhet och säkerhetsfaktor baserade på reglerna i TK Geo 112 (TRV 2011a) kan 
beräkna variationskoefficienterna för kunskapsosäkerhet respektive genuin osäkerhet för 
olika typer av osäkerhet och analys. Genom att sedan kombinera denna kunskap med: 

1. Resultaten av beräknad mobiliseringsgrad3 f0 för enbart permanenta laster, f1 av 
tillskottet för variabla lasteffekter och f2 för effekten av stabilitetshöjande åtgär-
der, 

2. Hantering av mobiliseringsgraden som en så kallad trunkerad4 fördelning bero-
ende på det faktum att säkerhetsfaktorn för ”normala” omständigheter måste vara 
≥ 1 (mobiliseringsgraden ≤ 1) 

beskrivs hur erforderlig säkerhetsfaktor kan bestämmas för olika säkerhetsklasser. 

                                                      
1 Med ”icke förväntad trafiklast” avser Claes Alén att ingen med bestämdhet vet hur trafiklasten kommer att 

variera under de närmste säg 50-100 åren. Det finns alltså en osäkerhet på trafiklastens storlek och anges 
därför som en genuin osäkerhet. 

2 TK Geo 11 bestod bara i en del och var inte uppdelad i krav respektive råd. Kommentar: Vid jämförelse 
mellan TK Geo 11 och 13 syns inga skillnader som påverkar beskrivningen enligt Claes Alén. 

3 Med mobiliseringsgrad, f, avses 1/F, det vill säga inversen av säkerhetsfaktorn. 
4 Trunkerad fördelning innebär att den del av kurvan som ligger under 1.0 har försummats/tagits bort. 
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5. Jämförande studier 
Metoderna som används vid de jämförande studierna är framtagna för liknande arbete ut-
fört i Norge samt för skredriskkartering inom SGI:s klimatanslag. Jämförelsen utförs för 
att se om det är möjligt att vidareutveckla den metod som föreslås användas för framtida 
bedömning av krav på stabilitetshöjande åtgärder. 

5.1 Norsk metod 

I detta kapitel beskrivs Norsk metod – procentuell förbättring och Norsk metod – konse-
kvensbedömning. Detta är två fristående metoder som är med i utvärderingen av Tord 
Olssons metod och Claes Aléns metod som jämförande metoder vad gäller krav på sta-
bilitetshöjande åtgärder för vägar och järnvägar. Metoderna har inte kopplats ihop utan 
har utvärderats som separata delar, en för ”sannolikhetsdelen” och en för ”konsekvensde-
len”. Konsekvensdelen beskrivs översiktligt i detta kapitel, men har inte använts för kon-
sekvensvärdering inom projektet.  

5.1.1 Norsk metod - Procentuell förbättring 

I Norge genomfördes under 2012-2015 ett stort samarbetsprojekt mellan Statens Vegve-
sen (SVV), Norges Vassdrags- och Energidirektorat (NVE) och Jernbaneverket, där även 
bl.a. NGI deltog. Projektet hette NIFS (Naturfare-Infrastruktur-Flom-Skred) och kallades 
även Naturfareprojektet. Projektet var uppdelat i sju delprojekt med budget på 42 miljo-
ner Nkr och över 100 deltagare. Slutseminarium hölls i april 2016 och då publicerades 
även slutrapporten för projektet. Det åligger sedan de olika aktörerna att hantera och im-
plementera de resultat och konkreta rekommendationer som framkommit i projektet. Det 
övergripande målet för projektet har varit att utveckla kunskap och goda, effektiva samt 
långsiktiga lösningar för att hantera olika naturfaror och för att bidra till ökad säkerhet i 
samhället. För delprojekt 6 Kvikkleire har ambitionen varit att skapa ett bättre underlag 
för val av säkerhetsfaktorer och bättre procedurer for projektering av byggnader, anlägg-
ningar och infrastruktur i områden med kvicklera eller mycket sensitiv lera (NIFS 2012a 
och NIFS 2014). Vad gäller den norska metoden procentuell förbättring, har man under-
sökt möjligheten att skapa gemensamma riktlinjer och för användning av metoden i nor-
malfall, det vill säga vid ny- och ombyggnation av infrastruktur och andra åtgärder både i 
och utanför bebyggelse. I dagsläget nyttjar NVE och SVV procentuell förbättring på olika 
vis. NVE jämställer användandet av procentuell förbättring med användandet av säker-
hetsfaktor och metoden med procentuell förbättring kan användas vid topografisk ändring 
och vid bruk av lättfyllning (lette masser). SVV har som praxis att endast i undantagsfall 
använda procentuell förbättring med avsikt att förbättra situationen och då med ett antal 
begränsningar, men i likhet med NVE för topografiska förändringar. 

För vårt vidkommande har det varit intressant att pröva förslaget till procentuell förbätt-
ring. I skrivande stund gäller fortfarande krav uppställda i NVE:s Veileder nr 7-2014 Sik-
kerhet mot kvikkleireskred (NVE 2014) och SVV:s Håndbok V220 (Statens vegvesen 
2014) (tidigare Hb016 2010 (SVV 2010)). 
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Under NIFS-projektets gång har olika förslag till minimikrav till procentuell förbättring 
diskuterats och vid projektets slutrapportering har inget definitivt förslag presenterats och 
ingen revidering av gällande regelverk har genomförts. Inom aktuellt BIG-projekt har ett 
förslag som presenterades 2012 enligt Figur 31 i Bilaga 3 valts att användas. 

Detta förslag kombinerar de gällande kraven hos NVE och SVV med konsekvensklasser 
enligt eurokoderna. Utgångspunkten är en beräknad materialfaktor γMo som motsvarar 
beräknad säkerhetsfaktor för totalspänningsanalysen. Denna materialfaktor kan kopplas 
till ett minimikrav på procentuell förbättring via de föreslagna sambanden presenterade i 
samma figur i Bilaga 3. 

Sambanden bygger i sin tur bland annat på en subjektiv bedömning av hur stora förbätt-
ringar som är rimliga utifrån en brottsannolikhet på 1/100, 1/1000 och 1/5000. Ytterligare 
förutsättning för tillvägagångssättet är att räkna med en variationskoefficient på 20-30 %, 
vilket gör resonemanget tämligen allmängiltigt vad gäller variation i hållfasthetssamman-
ställningar. Den norska metoden har huvudsaklig fokus på kvickleror och starkt överkon-
soliderade leror (OCR > 6) och där lägre krav kan föreslås om man har kontroll över ris-
kerna, dvs. om ingen erosion, mänsklig påverkan eller effekt av nederbörd som kan ha en 
betydande påverkan på stabiliteten föreligger. 

Vid nyttjande av metoden i aktuellt projekt har givna förutsättningar accepterats rakt av 
och inga justeringar eller ändringar har gjorts för att anpassa förslaget till svenska förhål-
landen. 

5.1.2 Norsk metod – Konsekvensvärdering 

En övergripande metod för risk- och sårbarhetsanalys finns beskriven i en norsk rapport, 
Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen5. 

Konsekvensvärderingen görs för fyra värden: 

- Liv och hälsa 
- Stabilitet (Här avses Grundläggande behov samt Störningar i vardagen) 
- Natur och miljö 
- Materiella värden. 

Enligt metoden ska konsekvensvärdena inte summeras eller jämföras. Det finns därför en 
matris per konsekvenstyp och ingen sammanfattande matris, dvs. det blir ingen samlad 
siffra. De värden som är satta i matriserna är utgångsvärden, men tanken är att nivåerna 
ska justeras efter ett specifikt fall så att indelningen av skalan blir realistisk. Framförallt 
de ekonomiska konsekvenserna är orealistiska för ett skredfall. Exempelvis ”Störningar i 
vardagen” har 7 dagar som maxvärde och en skredolycka kan ge störningar under längre 
tid än så. Det anges dock i metoden att skalorna måste anpassas efter den situation som 
bedöms. I matriserna är det även tänkt att ett en ring sätts kring de värden som är osäkra 
(dvs. har dåligt underlag). Konsekvenserna kan anges i fem nivåer enligt Tabell 1. 

                                                      
5 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2014, Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 

kommunen. 
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Tabell 1. Konsekvenskategorier enligt den norska metoden. 

Kategorier Förklaring 

5 Mycket stora 

4 Stora 

3 Medel 

2 Små 

1 Mycket små 

 

En fördel med metoden är att det går att få ett värde för natur och kultur. Men i gengäld 
blir det ingen samlad siffra utan det anges en konsekvensklass per konsekvenstyp.  

5.2 SGI – metoden 

SGI genomförde en skredriskkartering längs Göta älv under 2009-2012 i syfte att få ett 
underlag för att kunna hantera effekterna av en förväntad klimatförändring med ökade 
flöden i älven, fortsättningsvis benämnd som GÄU (SGI 2012a, b och c). Ytterligare 
svenska vattendrag identifierades som angelägna att studera vad gäller skredrisk på 
samma sätt som Göta älv. Som en fortsättning på detta arbete finns ett uppdrag att vidare-
utveckla och applicera metoderna från GÄU på dessa identifierade områden. Första vat-
tendrag att skredriskkarteras efter Göta älv var Norsälven och resultatet från detta arbete 
redovisades 2015 (Bergdahl et al 2015), därefter Säveån som redovisades 2017 (SGI 
2017) och arbetet med skredriskkartering längs Ångermanälven pågår. Göta älv skiljer sig 
från övriga vattendrag genom att ha varit föremål för en stor mängd undersökningar och 
utredningar genom åren. Fördelen med detta jämfört med övriga vattendrag är att en 
mängd indata finns tillgängliga att bygga statistiska modeller på, även om själva mängden 
också kan innebära en utmaning. Göta älvområdet domineras av lerjord, vilket gör att den 
odränerade analysen vid stabilitetsberäkning förväntades vara den dimensionerande. 
Detta faktum har också betydelse för val av metod vid beräkning av skredrisk. 

Den metod som nyttjades i GÄU finns beskriven i SGI 2012a, b och c, men i korta drag 
är det en vidareutveckling av den metod som tidigare använts för skredrisk-karteringspro-
jekt i Göta älvområdet och som utvecklats i samarbete med Claes Alén och SGI (Alén et 
al 2000). Beräkningen av sannolikhet genomförs enligt metoden FORM. I metoden ut-
trycks säkerhetsmarginalen mot brott (skred) analytiskt som en funktion av de ingående 
styrande variablerna (t. ex. skjuvhållfasthet, densitet, vattenstånd, portryck, geometriska 
mått, yttre last och dylikt). Säkerhetsmarginalen antas som naturliga logaritmen för säker-
hetsfaktorn. Metoden kräver att de ingående parametrarna i säkerhetsmarginalen beskrivs 
med de statistiska måtten medelvärde och standardavvikelse. Resultatet blir ett säkerhets-
mått i form av ett säkerhetsindex som räknas om till en brottsannolikhet. En idealisering 
av slänten görs enligt metoden i Janbus direktmetod, med en modifiering (modellfel), så 
att samma säkerhetsfaktor, F, som för ursprunglig slänt, erhålls. Sambandet mellan brott-
sannolikhet och säkerhetsfaktor vid olika variationskoefficienter på säkerhetsfaktorn, F, 
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för fallet att säkerhetsmarginalen (ln F) är normalfördelad utnyttjas, varefter en indelning 
i sannolikhetsklasser görs.  

För aktuellt BIG-projekt har metoden för skredsannolikhetsanalys från Norsälven/Säveån 
och metod för konsekvensanalysen från GÄU valts att användas. I detta kapitel redogörs 
för principerna av de använda metoderna och för detaljerat tillvägagångssätt hänvisas till 
referenslitteraturen. Metoderna för sannolikhets- och konsekvensanalysen som användes 
vid GÄU beskrivs vidare i Bilaga 4. Konsekvensanalysmetoden som användes i Norsäl-
ven beskrivs inte. 

5.2.1 Skredsannolikhetsanalys metod Norsälven/Säveån 

Metoden som användes i GÄU är lämplig att använda i de fall brottet längs den farligaste 
glidytan är ett odränerat brott som i Göta älvområdet. I de fall där en större del av glidy-
tan utgörs av ett dränerat brott blir beräkningarna mer omfattande och komplicerade. I 
dessa fall kan punktskattningsmetoden vara ett lämpligt alternativ med underlag från re-
sultat av traditionell stabilitetsanalys. Inför skredriskkartering av Norsälven – ett område 
med större inslag av silt- och friktionsjordar – antogs detta innebära att den kombinerade 
analysen skulle bli dimensionerande i större utsträckning än vad som var fallet i GÄU. 
Punktskattningsmetoden valdes där som analysmetod efter att först ha gjort en jämfö-
rande studie på material från Göta älvutredningen, för beräkning av sannolikhet för stabi-
litetsbrott längs Norsälven. Se vidare Bergdahl et al 2015, där metoden beskrivs i detalj. 

För att beräkna brottsannolikheten enligt punktskattningsmetoden i Norsälven nyttjades 
indata från stabilitetsberäkningar utförda i Slope/W6. Den dimensionerande stabilitetsana-
lysen kompletterades med beräkningar där de probabilistiska parametrarna varierade mel-
lan medelvärde och ± en standardavvikelse. Brottsannolikhet samt medelvärde och variat-
ionskoefficient för säkerhetsfaktorn beräknades sedan med hjälp av ett särskilt framtaget 
program i Excel, utifrån resultaten från de utförda stabilitetsberäkningarna. Sannolikhets-
klassen för Norsälven uppskattades sedan genom direkt överföring från säkerhetsfaktor 
till brottsannolikhet via beräknad variationskoefficient för säkerhetsfaktorn enligt samma 
princip som i GÄU, se Figur 6. 

                                                      
6 Även andra stabilitetsberäkningsprogram som utnyttjar lamellmetoden kan användas. 
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. 

Figur 6. Diagram över förhållandet mellan säkerhetsfaktor och brottsannolikhet utifrån variationsko-
efficienten för säkerhetsfaktorn. 

Med förenklingen att säkerhetsfaktorns variationskoefficient, VF, antas ha samma värde 
för alla glidytor i slänten, kan det ur Figur 6, utläsas vilka säkerhetsfaktorer som grän-
serna mellan de olika sannolikhetsklasserna motsvarar. I Tabell 2 redovisas indelning i 
sannolikhetsklass utifrån relativ brottsannolikhet. Mer detaljerad beskrivning samt val av 
variationskoefficient för ingående parametrar i aktuellt projekt beskrivs i Bilaga 4. 

Tabell 2. Indelning i sannolikhetsklasser 

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 
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5.2.2 Konsekvensanalys Göta älv 

Metoden för bedömning av konsekvenser innefattar ett antal steg där de centrala delarna 
utgörs av dels en identifiering av objekt som kan påverkas av ett skred, dels en monetär 
värdering av dessa objekt. Efter värderingen görs en summering av konsekvenserna inom 
varje så kallad redovisningsruta i det valda rutnätet där varje ruta har bredd och längd av 
100 m. Det sammanlagda värdet av konsekvenserna i varje redovisningsruta redovisas i 
en skala med fem olika värdeklasser. 

Vid värdering av konsekvenserna för ett skred, har därefter värdet för de av skredet på-
verkade redovisningsrutorna summerats (dvs. värdet inom en möjlig skredutbredning 
summeras). De sammanlagda konsekvenserna för skred för alla berörda rutor indelas i 
fem konsekvensklasser, betecknade K1-K5. De ekonomiska intervallen är lika för både 
värdeklass och konsekvensklass. Klassindelningen framgår av Tabell 3. (K1) innebär att 
endast lindriga konsekvenser förväntas vid skred och den högsta klassen (K5) innebär att 
där finns objekt som kan medföra katastrofala konsekvenser. 

Tabell 3. Ekonomiska intervall för värdeklasser och konsekvensklasser uttryckta i mnkr (Andersson-
Sköld, 2011). 

Värdeklass och  
konsekvensklass 1 2 3 4 5 

Ekonomiska intervall (mnkr) <6 6-35 35-150 150-650 > 650 

 

Konsekvenser som beaktas 
Redovisningen av konsekvenser behandlar i huvudsak frågor som gäller de värden som 
finns inom de skreddrabbade redovisningsrutorna. Denna avgränsning är inte helt optimal 
på grund av att det finns konsekvenser som uppstår som en sekundär effekt av att till ex-
empel en vägsträcka försvinner, men avgränsningen har ändå bedömts som den bästa uti-
från syftet och förutsättningarna. För att öka överskådligheten har arbetet delats upp i föl-
jande konsekvenssektorer, som var och en innehåller kategorier av värden som finns 
knutna till platsen: 

• Bebyggelse (och andra fastigheter) 
• Liv 
• Väg och järnväg  
• Sjöfart 
• Energi- och ledningssystem  
• VA-system  
• Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden  
• Näringsliv 
• Naturmiljö och kulturarv. 
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5.2.3 Skredriskvärdering GÄU och Norsälven/Säveån 

I både GÄU och Norsälven/Säveån har GIS använts för att beräkna risken för ingående 
områden. I GÄU lades konsekvensklassen ihop med sannolikhetsklassen för varje 
100x100 m2 ruta, varje ruta fick ett talpar som identifierade risknivån, enligt riskmatris 
Avsnitt 3.1.4. I Norsälven/Säveån lades konsekvensklassen ihop med sannolikhetsklassen 
för varje 10x10 m2 ruta på motsvarande sätt. De båda sätten resulterar i en risknivå för re-
spektive delområden/ruta. 

6. Studerade områden för värdering 
Med hjälp av Trafikverket har fyra områden valts ut för att kunna avgöra lämpligheten 
hos de två utvalda metoderna, Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod, för be-
dömning av åtgärdskrav, samt för att kunna göra jämförelser med de två andra metoderna, 
Norsk metod samt SGI-metoden. Valet av områden är gjort utifrån aspekten att det skulle 
pågå arbete med att projektera stabilitetshöjande åtgärder för ombyggnad av befintlig väg 
eller järnväg. Fler områden har under projektets gång diskuterats, men valts bort då de 
geologiska/geotekniska förutsättningarna varit för komplexa. Detta ansågs begränsa ut-
värderingsmöjligheten av de valda metoderna, eftersom det skulle kunna bli andra fak-
torer än själva riskvärderingsmetoden som har störst påverkan på resultaten vid jämförel-
sen. Det har varit svårt att hitta lämpliga pågående projekt, så även områden med redan 
utförda åtgärder har tagits med. 

Området Finngösa har tidigare använts för att testa metodiken som togs fram 2005 (VV 
2005a). Vid det tillfället kunde inte ett lämpligt arbetssätt hittas för att komma vidare med 
metodiken och det var en av orsakerna till att projektet, som startades 2010 av Trafikver-
ket och som ligger till grund för aktuellt BIG-projekt, påbörjades. I det nya projektet val-
des att även göra en koppling till procentuell förbättring för när åtgärder behövs. 

 

6.1 Finngösa 
Området är beläget i Partille kommun öster om Göteborg, se Figur 7. Aktuell sträcka be-
finner sig längs Säveåns södra strand, mellan Finngösabäckens utlopp och vändplatsen 
för Gamla Kronvägen. Under utredning av sprickor/sättningsskador i befintlig gc-bana vi-
sade det sig att områdets stabilitetsförhållanden inte var tillfredsställande, vilket fick till 
följd att en fördjupad stabilitetsutredning utfördes (Sweco 2004 respektive Golder 2016). 

1. E20/Gamla Kronvägen, Partille. Fördjupad stabilitetsutredning, PM Geoteknik. 
Sweco VBB AB, 2004-12-17, uppdragsnr: 2305 043. 

2. E20 Finngösa. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och åtgärder i Natura 
2000-område. Fördjupad stabilitetsutredning, PM Stabilitet. Golder, 2016-01-15, 
uppdragsnr: 1522243 
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Figur 7. Översikt utredningsområde Finngösa. 

Slänten mot Säveån har en nivåskillnad på ca 10 m och en lutning på ca 1:5. Jordlagren 
utgörs generellt av mäktiga lerlager (> 30 m) med lös siltig lera. Leran är de översta 1 à 2 
m utbildad som torrskorpelera. Lerans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet har valts 
till 14 kPa ner till ca 6 m under släntkrön, för att därifrån öka med 2,1 kPa/m ner till ca 10 
m under släntkrön, för att därunder öka med 1,3 kPa/m mot djupet. Sensitiviteten är ca 
20, vilket medför att leran betecknas som mellansensitiv. 

Inom utredningarna har stabilitetsförhållandena kontrollerats i ett flertal sektioner. En av 
dessa, ”sektion C”, har använts för jämförande studier. Inom utredningarna var beräknad 
säkerhetsfaktor för denna sektion Fc(anisotropi) = 1,22-1,24 samt Fk = 1,18-1,2. Beräknad sä-
kerhetsfaktor med stabilitetshöjande åtgärd var Fc(anisotropi) = 1,35-1,5 samt Fk = 1,32-1,4. 
Rekommenderad åtgärd är en kombination av avschaktning i släntkrön samt stödfyll-
ning/erosionsskydd längs Säveån. 

 

6.2 Ulvesund 
Aktuell vägsträcka på väg 675 ligger ca 2 km väster om Ljungskile, vid Ulvesund, i Ud-
devalla kommun, se Figur 8. Vägsträckan ligger längs en bergssida och är byggd på lera 
samt rester av äldre skred och bergras. Undersökningar har utförts i vägens närhet samt i 
bukten, men inte genom vägbanken. Flertalet utredningar har utförts till detaljerad nivå. 

1. Väg 675 Ljungskilemotet – Ulvesund, Uddevalla kommun, BeräkningsPM Geo-
teknik – Beräkningar av släntstabilitet m.m. Bohusgeo, 2003-09-18, uppdragsnr: 
U02056. 

2. Väg 675 vid Ulvesund, Projekterings-PM Geoteknik. WSP, 2016-06-15, upp-
dragsnr: 10226628 
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Figur 8. Översikt utredningsområde Ulvesund. 

Aktuell vägbank är ca 4 m hög och sluttar brant ner mot stranden. Generellt utgörs de na-
turliga jordlagren av siltig lera, som de översta 1 à 3 m är utbildad som torrskorpelera. 
Jorddjupet är 10 till 15 m under vägbanken och ökar därifrån mot söder, ut i viken. Le-
rans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet har valts till 15 kPa ner till ca 5 m under 
släntkrön, och ökar därefter med 0,3 kPa/m ner till ca 10 m under släntkrön, för att därun-
der öka med 1,05 kPa/m mot djupet. Invid vägbanken är leran högsensitiv och ställvis 
kvick. Längre ut i viken minskar sensitiviteten till att vara mellansensitiv. 

I utredningarna har stabilitetsförhållandena kontrollerats i ett flertal sektioner. En sektion 
från vardera utredningen, har använts för jämförande studier. I utredningarna var beräk-
nad säkerhetsfaktor Fc = 0,9 samt Fk = 1,2 (Bohusgeo 2003) resp. Fc = 1,09 samt Fk = 0,9 
(WSP 2016). Beräknad säkerhetsfaktor med stabilitetshöjande åtgärd var Fc = 1,52 samt 
Fk = 1,32 (Bohusgeo 2003) resp. Fc = 1,5 samt Fk = 1,39 (WSP 2016). Rekommenderad 
åtgärd av WSP (WSP 2016) är lättfyllning med skumglas. 

 

6.3 Åkerström 
Området utgörs av en brant slänt på väg 2025, ca 4 km sydväst om Trollhättan på den 
västra sidan om Göta älv, se Figur 9. I samband med skredriskkarteringen för Göta älv 
(GÄU) (SGI 2012a, b och c), identifierades ett område vid Åkerström där stabiliteten inte 
var tillfredsställande enligt gällande krav för översiktlig utredning enligt IEG:s tillämp-
ningsdokument, Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter med befintlig be-
byggelse och anläggningar (IEG 2010) och behövde därför utredas mer detaljerat. Inom 
detta område ligger även aktuell delsträcka av väg 2025. I Trafikverkets regi har en för-
djupad stabilitetsutredning utförts för aktuell vägsträcka. (Vectura 2013) 

Väg 2025 vid Åkerström, ProjekteringsPM Geoteknik, Stabilitetsutredning. Trafikverket, 
2013-03-15, projektnr 113135. 
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Figur 9. Översikt utredningsområde Åkerström. 

Vägslänten har en nivåskillnad på ca 8 m och en lutning på ca 1:1,5. I sydost, mellan 
vägen och Göta älv, finns bostäder samt ett garage precis i släntfot. Området har delats in 
i två geotekniska områden, strandnära och icke strandnära.  
Strandnära: Djup till fast botten uppgår till max 8 m. Jordlagren utgörs generellt av siltig 
lera. Leran är de översta 1 à 3 m utbildad som torrskorpelera. Lerans korrigerade odräne-
rade skjuvhållfasthet varierar mellan 25 och 40 kPa. 
Icke strandnära: Djup till fast botten uppgår till max 14 m. Jordlagren utgörs generellt av 
siltig lera. Leran är de översta 1 à 3 m utbildad som torrskorpelera. Lerans korrigerade 
odränerade skjuvhållfasthet varierar mellan 25 och 50 kPa.  
Sensitiviteten varierar i bägge områden mellan 30 och 70, vilket medför att leran beteck-
nas som medel- till högsensitiv. 

I utredningen har stabilitetsförhållandena kontrollerats i tre sektioner. En av dessa, ”sekt-
ion A”, har använts för jämförande studier. I utredningen var beräknad säkerhetsfaktor för 
denna sektion Fc = 1,16, Fc(anisotropi) = 1,26 samt Fk = 1,01. Beräknad säkerhetsfaktor med 
stabilitetshöjande åtgärd var Fc(anisotropi) = 1,55 samt Fk = 1,26. Rekommenderad åtgärd är 
sänkning av vägprofilen. 

 

6.4 Ostkustbanan Stax 25, Gävle – Kringlan 
För att kunna tillåta en ökning av största tillåtna axellast (stax) har geotekniska undersök-
ningar samt stabilitetsutredningar utförts för delar av Ostkustbanan. I detta projekt har 
sträckan km 145+640 – km 145+920 på järnvägssträckan Gävle – Ljusne valts som studi-
eobjekt, se Figur 10. Till underlag för utredningen har en geoteknisk undersökning utförts 
på översiktlig nivå. (WSP 2011) 

Ostkustbanan Stax 25, Gävle – Kringlan, Geoteknisk stabilitetsutredning, Bandel 235 km 
115+000 – 149+500, PM Geoteknik. Trafikverket, 2012-11-16, Dokumentnr: STAX25-
12-025-001. 
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Figur 10. Översikt utredningsområde Ostkustbanan. 

 

Järnvägsbanken är ca 1 m hög och går genom plan ängs-/åkermark. Generellt utgörs de 
naturliga jordlagren överst av ca 1 m silt eller sand som underlagras av maximalt 5 m 
lera. Lerans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet varierar mellan 5 och 15 kPa. Sensi-
tiviteten har inte undersökts. 

I utredningen har stabilitetsförhållandena kontrollerats i en sektion. Beräknad säkerhets-
faktor är Fc = 1,04 samt Fk = 1,01. Beräknad säkerhetsfaktor med stabilitetshöjande åtgärd 
var Fc = 1,53 samt Fk = 1,74. Rekommenderad åtgärd är tryckbankar på bägge sidor om 
järnvägsbanken. 
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7. Resultat från de olika metoderna 
och områdena 

7.1 Resultat per område och metod 

I detta kapitel redovisas resultat från de olika metoderna för respektive område. Resulta-
ten kommenteras och jämförelser görs mellan de olika använda metoderna och med nuva-
rande regelverk. I Bilaga 8 redovisas alla områden och metoder i en gemensam tabell. 

I en del tabeller är angivet ”–” istället för värde/ord. Det innebär att det inte finns något 
framtaget värde för just det området och den metoden eller av den person som utfört be-
dömningen. Redovisade framräknade värden har inte avrundats av pedagogiska skäl, men 
i ett verkligt fall bör avrundning göras till lämpliga värden. 

7.1.1 Finngösa 

Resultat från utförda utredningar och gällande krav – Finngösa  

I Tabell 4 redovisas de resultat som erhållits ur de utförda geotekniska utredningarna för 
Finngösa från två olika år. Resultaten och själva utredningarna har legat till grund för ut-
värdering av krav på säkerhetsfaktor för Finngösa enligt de olika metoder som används 
för jämförelse i detta BIG-projekt. I tabellen redovisas beräknade säkerhetsfaktorer utan 
och med föreslagen åtgärd, krav på säkerhetsfaktorer enligt IEG 4:2010 (IEG 2010), TK 
Geo 13 (TRV 2014a) och IEG 4:2010 (IEG 2010) procentuell förbättring som kan nyttjas 
vid fördjupad utredning. I Tabell 5 redovisas resultat från Tord Olssons metod, i Tabell 6 
från Claes Aléns metod, i Tabell 7 från Norsk metod och i Tabell 8 resultat från SGI-me-
toden. 
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Tabell 4 Resultat från stabilitetsberäkningar för sektion C i stabilitetsutredningar för Finngösa. För-
djupad utredningsnivå i båda fallen. En utredning är utförd av Sweco 2004 och en är utförd av Gol-
der 2016 i samband med miljödomsansökan. Båda baseras dock på i stort sett samma geotekniska 
undersökningar. 

Metod Finngösa (Fördjupad) 

Sweco-04 Sweco-04 Golder-16 

Person 1 Person 2 Person 3 

R
es

u
lt

at
 a

v 
ge

o
te

kn
is

k 
  

u
tr

ed
n

in
g 

Fc - - - 

Fc anisotropi 1,22 1,22 1,24 

Fk 1,18 1,18 1,2 

Fc m åtg 1,5 1,5 1,35 

Fk m åtg 1,4 1,4 1,32 

K
ra

v 
vi

d
 f

ö
rd

ju
p

ad
 u

tr
ed

n
in

g Fc krav IEG 1,4-1,3 1,4-1,3 1,4-1,3 

Fc krav TK Geo 13 1,5 1,5 1,5 

Fk krav IEG          1,3-1,2 1,3-1,2 1,3-1,2 

Fk krav TK Geo 13 1,3 1,3 1,3 

Fc krav, IEG %-för-
bättring 

1,32 1,32 1,32 

Fk krav IEG, %-för-
bättring 

1,24 1,24 1,24 
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Tord Olssons metod – Finngösa  

Tabell 5. Utvärdering av erforderliga säkerhetsfaktorer med och utan åtgärd för Finngösa enligt 
Tord Olssons metod. Tre personer har oberoende av varandra genomfört utvärderingen. 

Metod Finngösa (Fördjupad) 

Sweco-04 Sweco-04 Golder-16 

Person 1 Person 2 Person 3 

To
rd

 O
ls

so
n

s 
m

et
o

d
 

UKO 4 5 5 

SBK u åtg 4 4 (3) 2 (3) 

SBK m åtg 1 1 1 

SRF 2 3 2 

K-klass [mnkr] 215 215 215 

K-klass        5 5 5 

Fc krav u åtg 1,37 1,33 1,32 

Fk krav u åtg 1,27 1,23 1,22 

Fc krav m åtg 1,4 1,4 1,4 

Fk krav m åtg 1,3 1,3 1,3 

"Risknivå u åtg" Hög Hög Medelhög 

"Risknivå m åtg" Låg Låg Låg 

Jämförelse av resultat utifrån utvärdering av tre oberoende personer – Tord Olssons metod. 

Vad gäller Tord Olssons metod, så gjordes inledningsvis ett test av hur olika utförare tol-
kade instruktionerna genom att låta tre personer, oberoende av varandra, bearbeta materi-
alet från Finngösa. Det visade sig att instruktionerna inte var helt entydiga, utan att det 
gick att göra olika tolkningar av dem. Samtidigt så visar det erhållna resultatet, Tabell 5, 
att trots olika tolkning, så skiljer sig resultaten inte åt i någon större utsträckning i just det 
här fallet. Fc krav utan åtgärd hamnar i spannet ≥ 1,32-1,37 och Fk krav utan åtgärd 
≥ 1,22-1,27 för de olika utvärderarna. Krav efter åtgärd blir samma för alla utvärderare 
enligt metoden, Fc ≥ 1,4 och Fk ≥ 1,3. 
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Claes Aléns metod – Finngösa  

Tabell 6. Utvärdering av erforderliga säkerhetsfaktorer efter åtgärd enligt Claes Aléns metod. 

Metod Finngösa (Fördjupad) 

Sweco-04 Sweco-04 Golder-16 

Person 1 Person 2 Person 3 

C
la

es
 A

lé
n

s 
m

et
o

d
 

F0 - - 1,31 

F1 - - 1,24 

S-klass bef - - SK0 

S-klass vald - - SK2 

Fc krav m åtg - - 1,41 

Fk krav m åtg - - 1,29 

Jämförelse av resultat från Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod mot IEG och 
TK Geo vad gäller krav på F efter åtgärd. 

Erhållna resultat för både Tord Olssons metod, Tabell 5 och Claes Aléns metod, Tabell 6, 
ligger inom definierat intervall för erforderlig säkerhetsfaktor enligt IEG 4:2010, men nå-
got lägre än kraven enligt TK Geo 13 (TRV 2014a), Tabell 4, där kraven för nybyggnat-
ion idag är Fc ≥ 1,5 och Fk ≥ 1,3. Användande av både Tord Olssons metod och Claes 
Aléns metod skulle innebära att något lägre säkerhetsfaktor kan användas för den odräne-
rade analysen vid dimensionering av åtgärd Fc ≥ 1,4 respektive 1,41 än med nuvarande 
nybyggnadskrav enligt TK Geo. Däremot skulle procentuell förbättring enligt IEG, Tabell 
4, innebära ytterligare lägre krav på säkerhetsfaktor för både odränerad, Fc ≥ 1,32 och 
kombinerad analys, Fc ≥ 1,24, vid åtgärdsdimensionering än vad de båda jämförda meto-
derna innebär. 

Tord Olssons metod och IEG procentuell förbättring ger lägre krav på säkerhetsfaktorn 
för befintliga förhållanden utan åtgärd om man jämför med TK Geo 13 (TRV 2014a) och 
i SK2. Beräknade säkerhetsfaktorer för stabilitet utan åtgärd är emellertid Fc = 1,22-1,24 
respektive Fk = 1,18-1,2 och uppfyller således inte kraven enligt vare sig IEG eller övriga 
metoder. En åtgärd kommer alltså att krävas oavsett vilken metod man använder vid be-
dömningen av krav på säkerhetsfaktor. 
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Norsk metod – Finngösa  

Tabell 7. Resultat från Norsk metod med procentuell förbättring avseende krav på säkerhetsfaktorer 
efter åtgärd. 

Metod Finngösa (Fördjupad) 

Sweco-04 Sweco-04 Golder-16 

Person 1 Person 2 Person 3 

N
o

rs
k 

m
et

o
d

 

K-klass  
inget samlat 

värde 

inget samlat 

värde 

inget samlat 

värde 

Krav på %-för-
bättring ur fig.30, 12,5% 12,5% 12,0% 

Fc krav, Norsk %-
förbättring,  1,37 1,37 1,39 

Jämförelse av resultat från Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod och Norsk 
metod vad gäller krav på F efter åtgärd. 

Resultat från Tord Olssons metod, Tabell 5, respektive Claes Aléns metod, tabell 6, och 
Norsk metod, Tabell 7, ligger i samma storleksordning avseende krav på säkerhetsfaktor 
efter åtgärd, Fc ≥ 1,37-1,41. 

SGI-metoden – Finngösa  

Tabell 8 Resultat från SGI-metoden med skredriskvärdering. 

Metod Finngösa (Fördjupad) 

Sweco-04 Sweco-04 Golder-16 

Person 1 Person 2 Person 3 

SG
I-

m
et

o
d

en
 

K-klass (SGI) 
[mnkr] - - 149 

K-klass (SGI) - - 3 

VF (%) - - 9 

S-klass u åtg 
(PEM) - - 4 

S-klass m åtg 
(PEM) - - 3 

Risknivå u åtg 
  

Hög 

Risknivå m åtg 
  

Medelhög 

Jämförelse resultat Tord Olssons metod och Claes Aléns metod och SGI-metoden – Risknivå 
med och utan åtgärd. 

Eftersom SGI-metoden redovisar en risknivå och inte krav på en säkerhetsfaktor, så har 
risknivåns förändring jämförts mellan Tord Olssons metod, Tabell 5 och erhållna skred-
risknivåer enligt SGI-metoden, Tabell 8. Enligt SGI-metoden sänks risknivån från hög till 
medelhög, medan risknivån enligt Tord Olssons metod sänks från medelhög till låg i den 
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senaste utredningen och Person 3. Både Tord Olssons metod och SGI-metoden ger såle-
des en sänkning av risknivån med minst ett steg efter åtgärd. 

7.1.2 Ulvesund 

Resultat från utförda utredningar och gällande krav – Ulvesund  

I Tabell 9 redovisas de resultat som erhållits ur de utförda geotekniska utredningarna för 
Ulvesund från två olika tillfällen. Resultaten och själva utredningarna har legat till grund 
för utvärdering av krav på säkerhetsfaktor för Ulvesund enligt de olika metoder som an-
vänds för jämförelse i detta BIG-projekt. I tabellen redovisas beräknade säkerhetsfaktorer 
utan och med föreslagen åtgärd, krav på säkerhetsfaktorer enligt IEG 4:2010, TK Geo 13 
(TRV 2014a) och IEG 4:2010 (IEG 2010) procentuell förbättring som kan nyttjas vid för-
djupad utredning. I Tabell 10 redovisas resultat från Tord Olssons metod, i Tabell 11 från 
Claes Aléns metod, i Tabell 12 från Norsk metod och i Tabell 13 resultat från SGI-meto-
den. 

Tabell 9. Resultat från stabilitetsberäkningar för sektion 0/468 (Person 1) respektive 0/480 (Person 
2) i stabilitetsutredningar för Ulvesund. Det är en detaljerad utredningsnivå i båda fallen. En utred-
ning utförd av Bohusgeo 2003 och en är utförd av WSP 2016 i samband dimensionering av för-
stärkningsåtgärder. Båda baseras dock på i stort sett samma geotekniska undersökningar, men 
mer information om rörelser, dimensionerande vattenstånd etc. har betydelse för undersökningens 
kvalitet och omfattning, UKO. Notera: Siffror inom parentes är endast med för att visa vad en fördju-
pad utredningsnivå skulle kunna innebära vad gäller krav på säkerhetsfaktorn för odränerad re-
spektive kombinerad analys. 

Metod Ulvesund (Detaljerad) 

Bohusgeo-03 WSP-16 

Person 1 Person 2 

R
es

u
lt

at
 a

v 
ge

o
te

kn
is

k 
u

t-
re

d
n

in
g 

Fc 0,9 1,09 

Fc anisotropi - - 

Fk 1,2 0,9 

Fc m åtg 1,52 1,5 

Fk m åtg 1,32 1,39 

K
ra

v 
vi

d
 f

ö
rd

ju
p

ad
 u

tr
ed

-
n

in
g 

Fc krav IEG 1,7-1,5 1,7-1,5 

Fc krav TK Geo 13 1,5 1,65 

Fk krav IEG 1,5-1,3 1,5-1,3 

Fk krav TK Geo 13 1,3 1,4 

Fc krav, IEG %-
förbättring 

(1,2) (1,24) 
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Fk krav IEG, %-
förbättring 

(1,15) (1,19) 

Tord Olssons metod – Ulvesund  

Tabell 10. Utvärdering av erforderliga säkerhetsfaktorer med och utan åtgärd för Ulvesund enligt 
Tord Olssons metod. Två personer har oberoende av varandra genomfört utvärderingen. 

Metod Ulvesund (Detaljerad) 

Bohusgeo-03 WSP-16 

Person 1 Person 2 

To
rd

 O
ls

so
n

s 
m

et
o

d
 

UKO 2 4 

SBK u åtg 5 4 

SBK m åtg 4 1 

SRF 3 1 

K-klass [mnkr] 11 11 

K-klass 4 4 

Fc krav u åtg 1,72 1,29 

Fk krav u åtg 1,5 1,26 

Fc krav m åtg 1,35 1,35 

Fk krav m åtg 1,3 1,25 

"Risknivå u åtg" Hög Medelhög 

"Risknivå m åtg" Medelhög Låg 

Jämförelse av resultat utifrån utvärdering av två oberoende personer – Tord Olssons metod. 

Här visar jämförelsen av de två oberoende personernas utvärdering, Tabell 10, att det är 
stor skillnad i värdering av utredningens kvalitet och omfattning (UKO-nivå) efter att mer 
underlag tagits in i utredningen. Båda utredningarna kan däremot eventuellt klassas som 
detaljerade enligt Skredkommissionens definition i Rapport 3:95 (Skredkommissionen 
1995). Krav med åtgärd gäller en fördjupad utredning (vilket innebär att ytterligare geo-
tekniskt underlag behöver tas fram) och vid den utredningsnivån skulle kravet ligga på 
nivå Fc ≥ 1,35 och Fk ≥ 1,3 respektive Fk ≥ 1,25 utifrån de olika utvärderingarna, att jäm-
föra med krav enligt TK Geo 13 (TRV 2014a) Fc ≥ 1,5, respektive Fk ≥ 1,3. 
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Claes Aléns metod – Ulvesund  

Tabell 11. Utvärdering av erforderliga säkerhetsfaktorer efter åtgärd enligt Claes Aléns metod. 

Metod Ulvesund (Detaljerad) 

Bohusgeo-03 WSP-16 

Person 1 Person 2 

C
la

es
 A

lé
n

s 
m

et
o

d
 

F0 - 1,16 

F1 - 1,09 

S-klass bef - <SK0 

S-klass vald - SK3 

Fc krav m åtg - 1,41 

Fk krav m åtg - - 

Jämförelse av resultat från Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod mot IEG och 
TK Geo avseende krav på F efter åtgärd. 

För person 1 (Bohusgeo 2003) är beräknad Fc=0,9, Tabell 9, vilket indikerar att någon in-
formation är otillräcklig i uppställd modell och med en bedömd UKO till 2, Tabell 10, vi-
sar det att utredningen behöver kompletteras. Tord Olssons metod, Tabell 10, ger krav på 
säkerhetsfaktorn på Fc ≥ 1,35 respektive Fk ≥ 1,25 enligt den senaste utredningen WSP-16 
och Person 2 och Claes Aléns metod, Tabell 11, ger Fc ≥ 1,41. I båda fallen är detta lägre 
än kraven enligt IEG, Tabell 9, Fc ≥ 1,7-1,5 samt Fk ≥ 1,4-1,3 och enligt TK Geo 13 
(TRV 2014a), Tabell 9, Fc ≥ 1,65 samt Fk ≥ 1,4. Det är dock aningen högre krav på säker-
hetsfaktorn än IEG:s krav vid procentuell förbättring för dimensionering av åtgärder, Ta-
bell 9, Fc ≥ 1,24 samt Fk ≥ 1,19. För att utnyttja procentuell förbättring så krävs dock en 
fördjupad utredningsnivå, liksom för att gå efter kraven i Tord Olssons metod. 

Norsk metod – Ulvesund  

Tabell 12. Resultat från Norsk metod med procentuell förbättring avseende krav på säkerhetsfak-
torer efter åtgärd. 

Metod Ulvesund (Detaljerad) 

Bohusgeo-03 WSP-16 

Person 1 Person 2 

N
o

rs
k 

m
et

o
d

  

K-klass  
inget samlat 

värde 

inget samlat 

värde 

Krav på %-för-
bättring ur fig.30, 15% 14,5% 

Fc krav, Norsk %-
förbättring,  (1,04) 1,25 
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Jämförelse av resultat från Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod och Norsk 
metod avseende krav på F efter åtgärd. 

När det gäller att försöka applicera Norsk metod på sektion 0/468 (Person 1), Tabell 12, 
så är den ju egentligen inte alls tillämplig eftersom F < 1,0 (därav parentes runt värdet). 
Detta gäller egentligen för alla metoder. För sektion 0/480 med en bättre utförd utredning, 
så har resultatet från Norsk metod, Fc ≥ 1,25, hyfsad överensstämmelse med de resultat 
som erhålls från Tord Olssons metod, Fc ≥ 1,3, Tabell 10, men betydligt lägre än Claes 
Aléns metod, Fc ≥ 1,41 (kvicklera), Tabell 11. För Tord Olssons metod gäller dock att en 
fördjupad utredningsnivå måste uppnås för att dessa krav ska kunna användas. 

SGI-metoden – Ulvesund  

Tabell 13. Resultat från SGI-metoden med skredriskvärdering 

Metod Ulvesund (Detaljerad) 

Bohusgeo-03 WSP-16 

Person 1 Person 2 

SG
I-

m
et

o
d

en
 

K-klass (SGI) 
[mnkr] - 10 

K-klass (SGI) - 2 

VF (%) - 13 

S-klass u åtg 
(PEM) - 5 

S-klass m åtg 
(PEM) - 2 

Risknivå u åtg - Hög 

Risknivå m åtg - Låg 

 

Jämförelse resultat Tord Olssons metod och Claes Aléns metod och SGI-metoden – Risknivå 
med och utan åtgärd. 

För att kunna jämföra hur ”risknivån” förändras har jämförelse utförts mellan Tord Ols-
sons metod, Tabell 10, och erhållna skredrisknivåer enligt SGI-metoden, Tabell 13. En-
ligt SGI-metoden sänks risknivån från hög till låg, medan risknivån enligt Tord Olssons 
metod sänks från hög till medelhög respektive från medelhög till låg beroende på utred-
ning och utvärderare. Både Tord Olssons metod och SGI-metoden ger således en sänk-
ning av risknivån med minst ett steg efter åtgärd. 
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7.1.3 Åkerström 

Resultat från utförda utredningar och gällande krav – Åkerström  

I Tabell 14 redovisas de resultat som erhållits från den utförda geotekniska utredningen 
för Åkerström. Resultaten och själva utredningen har legat till grund för utvärdering av 
krav på säkerhetsfaktor för Åkerström enligt de olika metoder som används för jämfö-
relse i detta BIG-projekt. I tabellen redovisas beräknade säkerhetsfaktorer utan och med 
föreslagen åtgärd, krav på säkerhetsfaktorer enligt IEG 4:2010 (IEG 2010), TK Geo 13 
(TRV 2014a) och IEG 4:2010 (IEG 2010) procentuell förbättring som kan nyttjas vid för-
djupad utredning. I Tabell 15 redovisas resultat från Tord Olssons metod, i Tabell 16 från 
Claes Aléns metod, i Tabell 17 från Norsk metod och i Tabell 18 resultat från SGI-meto-
den. 

Tabell 14. Resultat från stabilitetsberäkningar för sektion A i stabilitetsutredningar för Åkerström. 
Fördjupad utredningsnivå för utredning av Vectura 2013 i samband dimensionering av förstärk-
ningsåtgärder 2013 (Vectura 2013). Två kolumner redovisas eftersom det är två personer som ut-
värderar och således behövs 2 kolumner i den fortsatta redovisningen av resultat. 

Metod Åkerström (Fördjupad) 

Vectura-13 Vectura-13 

Person 1 Person 2 

R
es

u
lt

at
 a

v 
ge

o
te

kn
is

k 
u

t-
re

d
n

in
g 

Fc 1,16 1,16 

Fc anisotropi 1,26 1,26 

Fk 1,01 1,01 

Fc m åtg 1,55 1,55 

Fk m åtg 1,26 1,26 

K
ra

v 
vi

d
 f

ö
rd

ju
p

ad
 u

tr
ed

n
in

g Fc krav IEG 1,35 1,35 

Fc krav TK Geo 13 1,65 1,65 

Fk krav IEG 1,25 1,25 

Fk krav TK Geo 13 1,4 1,4 

Fc krav, IEG %-
förbättring 

1,27 1,27 

Fk krav IEG, %-
förbättring 

1,16 1,16 
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Tord Olssons metod – Åkerström  

Tabell 15. Utvärdering av erforderliga säkerhetsfaktorer med och utan åtgärd för Åkerström enligt 
Tord Olssons metod. Två personer har oberoende av varandra genomfört utvärderingen. 

Metod Åkerström (Fördjupad) 

Vectura-13 Vectura-13 

Person 1 Person 2 

To
rd

 O
ls

so
n

s 
m

et
o

d
 

UKO 5 4 

SBK u åtg 4 3 

SBK m åtg 3 1 

SRF 4 2 

K-klass [mnkr] 80 80 

K-klass        4 4 

Fc krav u åtg 1,34 1,37 

Fk krav u åtg 1,24 1,27 

Fc krav m åtg 1,35 1,35 

Fk krav m åtg 1,3 1,25 

"Risknivå u åtg" Medelhög Medelhög 

"Risknivå m åtg" Medelhög Låg 

Jämförelse av resultat utifrån utvärdering av två oberoende personer – Tord Olssons metod. 

Två personer oberoende av varandra har utvärderat sektion A, med Tord Olssons metod, 
Tabell 15. Trots vissa skillnader i värdering av UKO, SBK och SRK, ger det liten skill-
nad i slutresultatet avseende krav på säkerhetsfaktor utan åtgärd, Fc ≥ 1,34-1,37, 
Fk ≥ 1,24-1,27 respektive med åtgärd, Fc ≥ 1,35, Fk ≥ 1,25-1,3.  
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Claes Aléns metod – Åkerström  

Tabell 16. Utvärdering av erforderliga säkerhetsfaktorer efter åtgärd enligt Claes Aléns metod. 

Metod Åkerström (Fördjupad) 

Vectura-13 Vectura-13 

Person 1 Person 2 

C
la

es
 A

lé
n

s 
m

et
o

d
 

F0 1,26  

F1 1,26  

S-klass bef SK1 - 

S-klass vald SK3 - 

Fc krav m åtg 1,65 - 

Fk krav m åtg - - 

Jämförelse av resultat från Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod mot IEG och 
TK Geo 13 (TRV 2014a) avseende krav på F efter åtgärd. 

Krav enligt Tord Olssons metod enligt de två olika utvärderingarna, Tabell 15, ger 
Fc=1,34-1,37 och Fk=1,24-1,27 utan åtgärd samt Fc=1,35 och Fk=1,25-1,3 med åtgärd. 
Detta ligger i paritet med i utredningen vald nivå på säkerhetsfaktor utifrån IEG 2010, Ta-
bell 14, med Fc=1,35 respektive Fk=1,25 vad gäller fördjupad utredning. Kraven enligt 
Claes Aléns metod, Tabell 16, Fc=1,65 (p.g.a. kvicklera), är här betydligt högre än för 
både Tord Olssons metod och IEG 2010, Tabell 14, men ligger i paritet med TK Geo 13 
(TRV 2014a), SK 3, Fc=1,65. Krav enligt IEG procentuell förbättring (IEG 2010) ger yt-
terligare lägre krav på säkerhetsfaktorn, Tabell 14, Fc ≥ 1,27 respektive Fk ≥ 1,16, vilket 
skulle innebära att förstärkningsåtgärder framförallt behövs för att höja säkerhetsfaktorn i 
den kombinerade analysen. 

 

Norsk metod – Åkerström  

Tabell 17. Resultat från Norsk metod med procentuell förbättring vad gäller krav på säkerhetsfak-
torer efter åtgärd. 

Metod Åkerström (Fördjupad) 

Vectura-13 Vectura-13 

Person 1 Person 2 

N
o

rs
k 

m
et

o
d

  K-klass  
inget samlat 

värde 

inget samlat 

värde 

Krav på %-för-
bättring ur 

fig.30, 11% 11% 

Fc krav, Norsk %-
förbättring,  1,40 1,40 
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Jämförelse av resultat från Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod och Norsk 
metod avseende krav på F efter åtgärd. 

Tord Olssons metod, Tabell 15, ger Fc ≥ 1,35 och Fk ≥ 1,25-1,3 efter åtgärd, Claes Aléns 
metod, Tabell 16 ger Fc = 1,65, och Norsk metod, Tabell 17 ger, Fc ≥ 1,4 efter åtgärd. 
Tord Olssons metod ger således något lägre krav på säkerhetsfaktorn än den Norska me-
toden, medan Claes Aléns metod ger högre krav på säkerhetsfaktorn än den Norska meto-
den. 

SGI-metoden – Åkerström  

Tabell 18. Resultat från SGI-metoden med skredriskvärdering. 

Metod Åkerström (Fördjupad) 

Vectura-13 Vectura-13 

Person 1 Person 2 

SG
I-

m
et

o
d

en
 

K-klass (SGI) 
[mnkr] - 123 

K-klass (SGI) - 3 

VF (%) - 8 

S-klass u åtg 
(PEM) - 5 

S-klass m åtg 
(PEM) - 3 

Risknivå u åtg 
 Hög 

Risknivå m åtg 
 Medelhög 

 

Jämförelse resultat Tord Olssons metod och SGI-metoden – Risknivå med och utan åtgärd. 

Enligt båda metoderna, Tabell 15 respektive Tabell 18 sänks risknivån mellan utan åtgärd 
och med åtgärd, för Tord Olssons metod är det inte lika tydligt då det skiljer sig mellan 
utvärderande person 1 och 2. SGI har bara utvärderats av person 2, där risknivån sänks 
från hög till medelhög, och med Tord Olssons metod förändras inte risknivån vid utvärde-
ring enligt person 1 där risknivån utan och med åtgärd ligger på en medelhög nivå, men 
vid utvärdering av person 2 sänks risknivån från medelhög till låg. 



Statens geotekniska institut 2018-06-30

1.1-1502-0118

 

 
49 

 

7.1.4 Järnvägsprojekt Ostkustbanan Stax 25 

Resultat från utförda utredningar och gällande krav – Ostkustbanan  

I Tabell 19 redovisas de resultat som erhållits från den utförda geotekniska utredningen 
för Ostkustbanan, OKB, inom utbyggnad för Stax 25. Resultaten och själva utredningen 
har legat till grund för utvärdering av krav på säkerhetsfaktor för OKB, enligt de olika 
metoderna som används för jämförelse i detta BIG-projekt. I tabellen redovisas beräknade 
säkerhetsfaktorer utan och med föreslagen åtgärd, krav på säkerhetsfaktorer enligt IEG 
4:2010, TK Geo 13 (TRV 2014a) och IEG 4:2010 (IEG 2010) procentuell förbättring som 
kan nyttjas vid fördjupad utredning. I Tabell 20 redovisas resultat från Tord Olssons me-
tod, i Tabell 21 från Claes Aléns metod, i Tabell 22 från Norsk metod och i Tabell 23 re-
sultat från SGI-metoden. 

Tabell 19. Resultat från stabilitetsberäkningar för sektion 145+780V i stabilitetsutredningar för OKB. 
Översiktlig utredningsnivå för utredning av WSP 2011 i samband dimensionering av förstärknings-
åtgärder. Notera: Siffror inom parentes är endast med för att visa vad en fördjupad utredningsnivå 
skulle kunna innebära vad gäller krav på säkerhetsfaktorn för odränerad respektive kombinerad 
analys. 

Metod OKB Stax 25 (Översiktlig) 

WSP-11 WSP-11 

Person 1 Person 2 

R
es

u
lt

at
 a

v 
ge

o
te

kn
is

k 
u

t-
re

d
n

in
g 

Fc 1,04 1,04 

Fc anisotropi - - 

Fk 1,01 - 

Fc m åtg 1,53 1,52 

Fk m åtg 1,74 - 

K
ra

v 
vi

d
 f

ö
rd

ju
p

ad
 u

tr
ed

n
in

g Fc krav IEG  (2,0*) 1,7-1,5 (2,0*) 1,7-1,5 

Fc krav TK Geo 13 1,5 1,5 

Fk krav IEG (1,5*) 1,5-1,3 (1,5*)1,5-1,3 

Fk krav TK Geo 13 1,3 1,3 

Fc krav, IEG %-för-
bättring 

(1,23) (1,23) 

Fk krav IEG, %-för-
bättring 

(1,17) (1,17) 

*Enligt IEG krävs de högre värdena för en översiktlig utredning. 
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Tord Olssons metod – OKB  

Tabell 20. Utvärdering av erforderliga säkerhetsfaktorer med och utan åtgärd för OKB enligt Tord 
Olssons metod. Två personer har oberoende av varandra genomfört utvärderingen. 

Metod OKB Stax 25 (Översiktlig) 

WSP-11 WSP-11 

Person 1 Person 2 

To
rd

 O
ls

so
n

s 
m

et
o

d
 

UKO 2 3 

SBK u åtg 5 5 

SBK m åtg 4 3(2) 

SRF 1 2 

K-klass [mnkr] 206 206 

K-klass        4 4 

Fc krav u åtg 1,64 1,48 

Fk krav u åtg - - 

Fc krav m åtg 1,4 1,35 

Fk krav m åtg - - 

"Risknivå u 
åtg" 

Hög Hög 

"Risknivå m 
åtg" 

Medelhög Medelhög 

Jämförelse av resultat utifrån utvärdering av två oberoende personer – Tord Olssons metod. 

Två personer oberoende av varandra har utvärderat samma sektion, sektion 145+780V, 
med Tord Olssons metod, Tabell 20. Vissa skillnader i värdering av UKO, SBK och SRF, 
ger även en skillnad i slutresultatet avseende krav på säkerhetsfaktor utan åtgärd, Fc ≥ 
1,64 respektive Fc ≥ 1,48. Krav med åtgärd ger däremot mindre skillnad, Fc ≥ 1,4 respek-
tive 1,35 för de olika utvärderarna. Skillnaden är ganska stor vad gäller krav på Fc utan 
åtgärd på grund av att Person 1 har utvärderat utredningsnivån som begränsad, medan 
Person 2 utvärderat utredningsnivån som tillfredsställande. 
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Claes Aléns metod – OKB  

Tabell 21. Utvärdering av erforderliga säkerhetsfaktorer efter åtgärd enligt Claes Aléns metod. 

Metod OKB Stax 25 (Översiktlig) 

WSP-11 WSP-11 

Person 1 Person 2 

C
la

es
 A

lé
n

s 
m

et
o

d
 

F0 - 1,9 

F1 - 1,04 

S-klass bef - <SK0 

S-klass vald - SK3 

Fc krav m åtg - 1,49 

Fk krav m åtg - - 

Jämförelse av resultat från Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod mot IEG och 
TK Geo 13 (TRV 2014a) avseende krav på F efter åtgärd. 

Tord Olssons metod ger krav på säkerhetsfaktorn med åtgärd, tabell 20, Fc ≥ 1,35 respek-
tive 1,4 samt Fk ≥1,25 respektive 1,3, vilket är lägre än Claes Aléns metod, Tabell 21, Fc ≥ 
1,49. Kraven enligt Tord Olssons metod blir mycket lägre än vad både TK Geo, SK 2/3 
och IEG för översiktlig utredning är, med Fc ≥ 1,5 respektive Fc ≥ 2,0, Tabell 19, vilket 
bland annat kan härledas till att Tord Olssons metod förutsätter fördjupad utredning och 
aktuell utredningsnivå motsvarar bara översiktlig nivå. Claes Aléns metod ger krav på sä-
kerhetsfaktor i nivå med TK Geo.  

Norsk metod – OKB  

Tabell 22. Resultat från Norsk metod med procentuell förbättring avseende krav på säkerhetsfak-
torer efter åtgärd. 

Metod OKB Stax 25 (Översiktlig) 

WSP-11 WSP-11 

Person 1 Person 2 

N
o

rs
k 

m
et

o
d

  K-klass  
inget samlat 

värde 

inget samlat 

värde 

Krav på  
%-förbättring 

ur fig 30 15% 15% 

Fc krav, Norsk 
%-förbättring 1,20 1,20 
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Jämförelse av resultat från Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod och Norsk 
metod vad gäller krav på F efter åtgärd. 

Norsk metod, Tabell 22, ger kravet Fc ≥ 1,20 och Tord Olssons metod Fc ≥ 1,35-1,4 vilka 
ligger lägre på säkerhetsfaktorn än krav enligt Claes Aléns metod, Tabell 21, Fc ≥ 1,49. 
Då utredningsnivån är så pass låg blir åtminstone de förstnämnda säkerhetsfaktorerna ir-
relevanta, men kan ge en fingervisning om att en fördjupning av utredningsnivån bör 
kunna löna sig. 

SGI-metoden – OKB  

Tabell 23. Resultat från SGI-metoden med skredriskvärdering. 

Metod OKB Stax 25 (Översiktlig) 

WSP-11 WSP-11 

Person 1 Person 2 

SG
I-

m
et

o
d

en
 

K-klass (SGI) 
[mnkr] - 103 

K-klass (SGI) - 3 

VF (%) - 10 

S-klass u åtg 
(PEM) - 5 

S-klass m åtg 
(PEM) - 2 

Risknivå u åtg 
 Hög 

Risknivå m åtg 
 Låg 

Jämförelse resultat Tord Olssons metod och SGI-metoden – Risknivå med och utan åtgärd. 

Både Tord Olsson metod, Tabell 20, och SGI-metoden, Tabell 23, ger en sänkning av ris-
knivån efter åtgärd. Risknivån sjunker ett steg enligt Tord Olssons metod från hög till 
medelhög, medan den enligt SGI:s metod sjunker två steg, från hög till låg.  

7.2 Utvärdering/diskussion 

7.2.1 Generella kommentarer 

Vid genomförandet av värderingen enligt de olika metoderna har det tydligt framkommit 
att Trafikverkets geotekniker bör delta aktivt vid framtagande av krav på risknivå och sä-
kerhetsfaktorer i varje enskilt fall.  

Minst två geotekniker från Trafikverket tillsammans med konsulten, bör utföra värde-
ringen av risknivå oavsett metodval. Detta för att värdera om det finns risk för spridning i 
resultat beroende på subjektiv bedömning eller att man uppfattar indata, resultat med 
mera på olika sätt. 
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Beräkningarna ska utföras både med och utan trafiklast för både odränerad, dränerad och 
kombinerad analys. 

En viktig fråga är hur säkerhetsfaktorer under värdet 1,0 ska hanteras. Det är en stor och 
komplex fråga som bör utredas vidare. 

Oavsett metod bör 3D-effekters storlek rimlighetskontrolleras. 

Det räcker med att man utvärderar den del av området/sektionen med den lägsta säker-
hetsfaktorn för att få fram rätt kravnivå på säkerhetsfaktorn. Det är dock viktigt att jäm-
föra flera relevanta glidytor för att se variationen inom området. Se exempel på samman-
ställning för jämförelse av relevanta glidytor i Figur11 nedan. 

 
Figur 11. Exempel på jämförelse av olika beräkningssektioner vid värdering enligt Tord Olssons 
metod.  

Konsekvensvärdet bör beräknas så detaljerat som möjligt, men där det saknas underlag 
kan schablonvärden användas för uppskattning av totala konsekvensen. 

Med konsekvensvärdering enligt Riskanalys vald vägsträcka (både äldre version från 
2005 (VV 2005b) samt uppdatering från 2017 (TRV 2017), Riskanalys vald järnvägs-
sträcka och Göta älv-utredningen räknas ett konsekvensvärde fram för dagens situation. 
Metoderna hanterar inte förändring av konsekvensvärde i framtiden.  

Förändras konsekvensförhållandena, exempelvis om det tillkommer byggnader inom det 
berörda området, bör konsekvensvärdet räknas om. Av den anledningen borde det tydligt 
specificeras vilka konsekvenser som är inkluderade i det framräknade värdet, för att en-
kelt kunna stämma av mot de förhållanden som råder i framtiden.  

Även det ekonomiska värdet förändras (ökar) med tiden vilket påverkar konsekvensvär-
det och även skalan på konsekvensklasserna. Av den anledningen bör det finnas beskrivet 
hur uppdaterade kostnadsschabloner tas fram. Om det har gått ett flertal år sen senaste 
konsekvensvärderingen är det rimligt att göra en ny värdering. Ett alternativ, som är en 
mer förenklad metod, skulle kunna vara att konsekvensvärdena räknas upp med en viss 
angiven faktor för varje år. På samma sätt kan konsekvensklassernas ekonomiska inter-
valler räknas upp med en faktor efter ett visst antal år.  
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7.2.2 Utvärdering Tord Olssons metod 

Tord Olssons metod, Avsnitt 4.1 tar, till skillnad från Claes Aléns metod och Norsk me-
tod, även hänsyn till objektets konsekvensklass explicit med en ekonomisk värdering (öv-
riga metoder tar med det indirekt). Claes Aléns metod tar med konsekvenser genom val 
av säkerhetsklass (SK). Norska metoden tar hänsyn genom konsekvensklass CC enligt 
Eurokod och den har vi i Sverige översatt med SK. Vilket innebär att SK (CC) endast tar 
hänsyn till konsekvensen liv (som tidigare) och inte som ’ekonomiskt värde’ av flera kon-
sekvenser. Den ekonomiska värderingen i Tord Olssons metod är ett sätt att få med ett 
bredare risktänkande och inte till större delen bara fokusera bedömningen på beräknad sä-
kerhetsfaktor och sannolikheten för ett skred. Tord Olssons metod tar inte hänsyn till 
kvicklera vilket Claes Aléns metod gör och Norsk metod är framtagen för områden med 
kvicklera. 

Sannolikhetsvärdering/förutsättningar 

Generella fördelar  

Metoden inkluderar ett systematiskt sätt att värdera aktuell utredningsnivå, vilket innebär 
att krav på säkerhetsfaktorer kan bestämmas utifrån ett likartat synsätt. 

Tord Olssons metod ger generellt lägre krav på säkerhetsfaktorer för befintliga vägar och 
järnvägar än vad nuvarande krav enligt TK Geo 13 (TRV 2014a) anger. Metoden ger lik-
värdiga krav på säkerhetsfaktorn som vid fördjupad utredning och procentuell förbättring 
enligt IEG 2010. Detta var också avsikten när metoden utarbetades att IEG:s förslag 
skulle utgöra riktmärke för bedömning av vilken förbättring som behövs. 

Krav på säkerhetsfaktor med åtgärd blir ungefär desamma trots att olika utförare inte gjort 
likvärdiga tolkningar vad gäller UKO för befintliga förhållanden. Detta har noterats men 
ingen djupanalys av vad det innebär har gjorts. Två utförare förordas likväl för värdering 
enligt Tord Olssons metod. Frågan är om detta kanske kan ses som ett tecken på meto-
dens robusthet. Nedan ges exempel från de olika områdena. I samtliga fall erfordras åt-
gärd. 

Finngösa 
Tre personer bearbetade materialet, oberoende av varandra. Det visade sig att instruktion-
erna inte var helt entydiga, utan att det gick att göra olika tolkningar av dem, vilket gav 
smärre skillnader i UKO, SRF och SBK. Samtidigt så visar det erhållna resultatet, att 
trots olika tolkning, så skiljer sig resultaten vad gäller krav på säkerhetsfaktor med åtgärd 
inte åt i någon större utsträckning i just det här fallet. 

Ulvesund 
Två oberoende personers utvärdering uppvisar något större skillnad i värdering av utred-
ningens kvalitet och omfattning (UKO-nivå) efter att mer underlag tagits in i utredningen. 
Båda utredningarna kan däremot eventuellt klassas som detaljerade enligt Skredkommiss-
ionens definition i Rapport 3:95 (Skredkommissionen 1995). Krav på säkerhetsfaktor 
med åtgärd ger även här likvärdiga resultat. 
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Åkerström 
Likt Finngösa är det vissa skillnader i värdering mellan de två oberoende personernas ut-
värdering vad avser UKO, SRF och SBK. Även här är det emellertid liten skillnad i resul-
tatet för krav på säkerhetsfaktor med åtgärd. 

OKB 
Två personer oberoende av varandra utvärderade. Likt Finngösa och Åkerström erhölls 
vissa skillnader i värdering av UKO, SRF och SBK, men med en mindre skillnad i slutre-
sultatet vad gäller krav på säkerhetsfaktor med åtgärd. 

Generella nackdelar  

För att Tord Olssons metod ska kunna användas bör hänsyn tas till nedanstående kom-
mentarer vid framtagande av undersökningens kvalitet och omfattning, UKO, skredrisk-
faktorn, SRF, samt skredbenägenhetsklass, SBK, vilket motsvarar sannolikhetsvärde-
ringen i metoden. 

- I metoden värderas utredarens kvalitet, vilket har visat sig kunna tolkas på olika 
sätt, antingen utredaren/konsulten till den ursprungliga geotekniska utredningen 
eller utredaren av den geotekniska utredningens kvalitet och omfattning (UKO, se 
vidare Bilaga 1). Här föreslås att den kategorin tas bort och då behöver poängin-
tervallet ses över för att bli relevant. 

- I värderingen av UKO, och kategori Hållfasthet, kan det vara vettigt att särskilja 
om man har utfört undersökningar genom bank eller enbart vid sidan av banken. 
Detta finns inte med som kriterium i nuvarande metod. 

- Poängintervallen för UKO, bör ses över med hänsyn till att poängskillnaden mel-
lan detaljerad och fördjupad utredning blir väl liten. 

- Vid värdering av skredriskfaktorn, SRF, och kategorin erosion, bör en värdering 
göras för befintliga förhållanden och sedan omvärderas denna inför erforderlig 
åtgärd eftersom en erosionsåtgärd påverkar SRF märkbart.  

- Vid värdering av skredriskfaktorn, SRF, ska bedömning göras av de två olika ka-
tegorierna mänsklig aktivitet och exploatering. Dessa kategorier kan vara över-
lappande och svårbedömda. Exploatering är med nödvändighet en mänsklig akti-
vitet, medan en mänsklig aktivitet inte behöver innebära en exploatering. Trots 
detta gjordes i stort sett samma bedömningar av vad som sorterade under vilken 
kategori av de olika testpersonerna. Erosionsåtgärd är emellertid en sådan förete-
else som man kan diskutera hur den ska kategoriseras. 

- Vid framtagande av skredbenägenhetsklass, SBK, bör man utgå från att kraven 
för båda analyserna (Fc och Fk) ska uppfyllas. Detta bör förtydligas i blivande 
metodbeskrivning. 

- Tecken ska tas bort i tabellerna 38 - 42 för att undvika missförstånd. Risknivån är 
svår att utläsa ur nuvarande tabeller. Metoden bör kanske kompletteras med en 
egen riskmatris?  
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Konsekvensvärdering  

Värderingen är gjord med underlag från både GÄU (SGI 2012a, b och c) och Riskanalys 
vald vägsträcka (VV 2005b och c) respektive järnvägssträcka (BV 2008). 

Generella fördelar  

Den övergripande strukturen täcker in relevanta konsekvensområden (person, egendom, 
miljö, finans, immateriellt). Olika konsekvensområden beskrivs utifrån en gemensam 
skala (monetärt), trots att de normalt är svåra att väga ihop, t.ex. restidsförlängning/trafi-
kavbrott och personskador. Vissa konsekvensområden är väl beskrivna, t.ex. personskada 
vid farligt godsolycka samt omledningskostnader för trafik, medan andra konsekvensom-
råden beskrivs mer översiktligt, t.ex. egendom och miljö. 

Generella nackdelar 

Det kan finnas stora kostnader som inte går att värdera med befintlig metod, exempelvis 
indirekta konsekvenser inom finans, konsekvenser för miljö och kultur samt det immate-
riella. Metoden från riskanalys vald vägsträcka respektive järnvägssträcka är inte inriktad 
mot enbart skred. Störst fokus är mot de mer vanligt förekommande skadorna i form av 
bort-/urspolning, erosionsskador och översvämning. Storleken av konsekvens varierar na-
turligtvis beroende på vilken skada det handlar om. Tidsspannet är en viktig faktor som 
kan variera stort beroende på vilken skada som sker. Exempelvis tar det olika lång tid att 
återställa en väg beroende på vad som hänt, om det har skett en översvämning eller ett 
skred. Tiden är en viktig faktor för värdering av de finansiella konsekvenserna. Metoden 
togs fram år 2005 och det finns inte metoder angivna för hur kostnadsschablonerna ska 
uppdateras. Inte heller i SGI-metoden finns det angivet hur de använda schablonerna kan 
uppdateras efter hand (SGI 2012b). Riskanalys vald vägsträcka har dock nyligen arbetats 
om, i vilken förändringar i metoden har genomförts. Den nya versionen har inte analyse-
rats och använts inom detta uppdrag.  

Som underlag för konsekvensvärderingen i Tord Olssons metod har metoderna RVV/RVJ 
(VV 2005b och c samt BV 2008) använts. Dessa har dock som främsta syfte att användas 
för att prioritera områden på en översiktlig nivå och noggrannheten i bedömningarna är 
anpassade efter den nivån. Ett flertal schabloner på översiktlig nivå har använts inom ak-
tuellt uppdrag, men för syftet att hitta lämplig åtgärd för ett specifikt område kan beräk-
ningarna bli mer detaljerade och anpassade efter det studerade området. Till viss del har 
GÄU byggt på med mer detaljer i form av beräkning av sannolikheten att omkomma och 
kostnader för återställande av vägar/järnvägar, men det finns ytterligare kostnader som 
kan inkluderas och som skulle bidra till att ge ett mer realistiskt konsekvensvärde (till ex-
empel värde av miljö, kultur, immateriellt, indirekta finansiella konsekvenser) och som 
därmed bättre kan indikera rimlig nivå på åtgärdskostnader. 

Riskvärdering  

Eftersom SGI-metoden redovisar en risknivå och inte krav på en säkerhetsfaktor, så har 
risknivåns förändring jämförts mellan Tord Olssons metod (enligt riskmatris som redovi-
sas i Avsnitt 3.1.3), och erhållna skredrisknivåer enligt SGI metoden (Figur 4 i Avsnitt 
3.1.4). Både Tord Olssons metod och SGI-metoden ger sänkning av risknivån med minst 
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ett steg efter åtgärd för de olika områdena. Man ser likheten i riktningen men det är skill-
nad i absolutvärden vad gäller påverkan på risknivå före och efter åtgärd. I Tord Olssons 
metod finns krav på fördjupad utredningsnivå inför beslut om åtgärd, SGI-metoden är 
framtagen för översiktliga analyser. Följande förslag ges vad gäller krav på åtgärd med 
hänsyn till aktuell konsekvensklass i Tord Olssons metod. 

o Vid skredbenägenhetsklass 1 behöver åtgärd vidtas för konsekvensklass 5. 
o Vid skredbenägenhetsklass 2 behöver åtgärd vidtas för konsekvensklasserna 4-5. 
o Vid skredbenägenhetsklass 3 behöver åtgärd vidtas för konsekvensklasserna 3-5. 
o Vid skredbenägenhetsklass 4 behöver åtgärd vidtas för konsekvensklasserna 2-5. 
o Vid skredbenägenhetsklass 5 behövs åtgärd för samtliga konsekvensklasser, 1-5. 

7.2.3 Utvärdering av Claes Aléns metod 

Generella fördelar  

En mycket snabb metod för att få fram ett krav på säkerhetsfaktor för en vald säkerhets-
klass och som bygger på ett gediget analysarbete på en hög matematisk nivå. 

Claes Aléns metod ger likvärdiga eller lägre krav på säkerhetsfaktorer för befintliga vägar 
och järnvägar jämfört med nybyggnadskrav enligt TK Geo 13 (TRV 2014a). 

Generella nackdelar 

Enkelheten är skenbar då metoden kräver en hög matematisk kompetens för att förstå 
bakgrunden och således resultaten. Metoden har för detta projekts testområden och testpi-
loter gett spretiga resultat vid jämförelse med IEG:s krav. Vid fördjupad utredning har 
förhöjda krav erhållits jämfört med IEG:s intervall och sänkta krav för översiktlig respek-
tive detaljerad utredning. Metoden är inte lika omedelbar och intuitiv som Tord Olssons 
metod. Den kräver mer av utföraren, och för att ge metoden en rättvis bedömning borde 
en grundligare genomgång göras av den med fler praktikfall där bland annat kvicklera 
finns. 

Inget explicit krav på utredningsnivå finns angivet i metoden, men förmodligen förutsät-
ter den att en fördjupad nivå (eller detaljerad) uppnåtts eftersom en åtgärd oftast föregås 
av mer detaljerade utredningar för att åtgärden ska kunna optimeras. 

I de fall där en redan utförd geoteknisk utredning är underlag för värderingen är en svå-
righet med modellen att stabilitetsberäkningar generellt utförts för odränerade förhållan-
den med både permanent och variabel last, samt för kombinerade förhållanden med per-
manent last. Beräkningsfallet med enbart permanent last för odränerade förhållanden samt 
både permanent last och variabel last för kombinerade förhållanden är inte praxis men 
borde kanske vara det? 

Metoden utnyttjar att brottsannolikheten borde inbegripa att hänsyn tas till konstruktion-
ens livslängd (tid) och att accepterade brottsannolikheter för olika säkerhetsklasser givna i 
Eurokod är formulerade som brottsannolikhet per år. Normalt inom geotekniken har an-
greppssättet varit att ange variabla egenskaper som dimensionerande värde för aktuell 
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tidsperiod (konstruktionens livslängd). Med variabla egenskaper menas i detta fall till ex-
empel variabla laster, variabla vattennivåer, variabla portryck (grundvattentryck). Vid 
värdering av brottsannolikhet för konstruktionen har man då använt kravet på brottsanno-
likhet per år som grund vid beräkningen för livslängden. 

Metoden kräver att man kan separera osäkerheten i ”genuin osäkerhet” och ”kunskaps-
osäkerhet”. Genuin osäkerhet innebär osäkerheter kopplade till slumpmässiga företeelser, 
exempelvis en extrem lågvattennivå eller en oförväntad trafiklast. I rapporten konstateras 
att uppdelningen i olika typer av osäkerheter och dess tillhörighet inte alltid är invänd-
ningsfri. Det Claes Alén väljer att kalla icke förväntad trafiklast är något som Trafikver-
ket ser annorlunda på. I regelverken anges trafiklasten som en maxlast som inte får över-
stigas och i lastvärdena ingår viss marginal för överlast. För tyngre specialtransporter 
görs särskilda bedömningar. Trafiklasten kan då inte ses som normalfördelad. Kunskaps-
osäkerhet innebär osäkerheter enbart för att vi inte har tillräcklig kunskap, exempelvis 
osäkerhet i jordens skjuvhållfasthet. 

Övriga synpunkter  

Påverkan av om det finns kvicklera eller inte vid utvärdering illustreras med nedanstå-
ende exempel från Åkerström. Claes Aléns metod och TK Geo 13 (TRV 2014a) tar hän-
syn till om det finns kvicklera i området, men det gör varken Tord Olssons metod eller 
procentuell förbättring enligt IEG 2010. Däremot tar IEG med det vid val av erforderlig 
säkerhetsfaktor om man inte utnyttjar procentuell förbättring (inom bedömningen av 
gynnsamma och ogynnsamma faktorer). Den norska metoden har sin utgångspunkt i 
kvicklera. Det är dock inte givet att säkerhetsklassen ska ändras enbart på grund av före-
komst av kvicklera utan detta härrör från olika synsätt. 

I exemplet för Åkerström utlästes kraven enligt Claes Aléns metod, Tabell 16, till 
Fc = 1,65. Detta är betydligt högre än för både Tord Olssons metod och IEG 2010, ta-
bell 14, Fc = 1,34-1,37 och Fk = 1,24-1,27 för samma område, men däremot i paritet med 
TK Geo 13 (TRV 2014a), SK 3, Fc = 1,65. Detta beror på att det finns kvicklera i området 
och ett särskilt diagram för kvicklera ska nyttjas för utvärdering av krav på säkerhetsfak-
torn i Claes Aléns metod. Osäkert om man både ska använda kvickleradiagrammet och 
SK 3 med hänsyn till kvickleran.  

Inledningsvis förmodades att metoden använts fel, men det har konstaterats att så inte var 
fallet7 och det bör övervägas om hänsyn ska tas till förekomst av kvicklera även i Tord 
Olssons metod.  

                                                      
7 Kommentar som tillkommit under slutredigeringen: Enligt Claes Alén är det redovisade diagrammet för 

kvicklera som använts i aktuellt BIG-projekt dessvärre fel och för kvicklera gäller enbart kurvan för SK 2. 
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7.2.4 Utvärdering av Norsk metod 

Sannolikhetsvärdering enligt Norsk metod 

Generella fördelar 

En relativt enkel metod om man hanterar den som vi har gjort i den här utvärderingen. 

Många förutsättningar och samband bygger på resonemang förda i bland annat Eurokod 
varför mycket liknar det som nyttjas i Sverige. Exempelvis bygger sambanden bland an-
nat på en subjektiv bedömning av hur stora förbättringar som är rimliga utifrån en brott-
sannolikhet på 1/100, 1/1000 och 1/5000. Man räknar med en variationskoefficient på 20-
30 %, vilket i och för sig gör resonemanget tämligen allmängiltigt vad gäller variation i 
hållfasthetssammanställningar, men det är likväl inte så långt från de rekommendationer 
som ges av IEG. 

Generella nackdelar 

Ett fullständigt norskt förslag är inte presenterat i slutrapporten, varför osäkerhet råder 
vad gäller det faktiska slutresultatet. En risk som presenteras i NIFS-projektet är att det 
som tidigare har utgjort ett undantagsfall (”prosentuell forbedring”) hos Statens Vegvesen 
nu blir praxis. Metoden fokuserar på procentuell förbättring av ett snitt, vilket kan inne-
bära att det finns risk för att en åtgärds inverkan på andra glidytors status förbises (jämför 
generella kommentarer i Avsnitt 7.2.1). 

Diskussionen förd i NIFS-projektet lyfter risken med att korrigera odränerade skjuvhåll-
fasthetsparametrar på grund av en låg säkerhetsfaktor i odränerad analys. Den stabilise-
rande skjuvhållfastheten räknas ofta som ett medelvärde av aktiv, direkt och passivt värde 
även om det oftast är det aktiva tillståndet som råder i en slänt. Detta gör att beräknad sä-
kerhetsfaktor kan vara < 1. 

Övriga synpunkter  

Presenterat förslag från 2012 har använts rakt av och ingen större ansträngning har gjorts 
för att leta efter förutsättningar som behöver testas och justeras för svenska förhållanden. 
Detta borde naturligtvis göras. En sak att överväga är att den Norska metoden har huvud-
saklig fokus på brott i kvickleror och starkt överkonsoliderade leror (OCR > 6) och där 
lägre krav kan föreslås om man har kontroll över riskerna, det vill säga om ingen erosion 
eller mänsklig påverkan föreligger och att konsekvensen av nederbörd kan hanteras. Detta 
kan jämföras med motsvarande värderingsgrunder i Tord Olssons metod. 

Eftersom procentuell förbättring kan leda till att man projekterar med låga marginaler, så 
är det viktigt att krav ställs på omfattning av undersökningarna. Ett förslag till krav har 
diskuterats i NIFS-projektet (se Figur 32 i Bilaga 3). I detta projekt har undersökningar-
nas omfattning i förhållande till detta förslag inte värderats. 

Diskussionen har även inbegripit att skilja mellan krav vid lokal stabilitet och totalstabili-
tet (områdesstabilitet), där man förespråkat ett krav på absolut säkerhet (säkerhetsfaktor) 
vid lokal stabilitet medan områdesstabilitet kan hanteras med procentvis förbättring. 



Statens geotekniska institut 2018-06-30

1.1-1502-0118

 

 
60 

 

Vidare har man inom NIFS-projektet även lyft behovet av att diskutera krav på uppfölj-
ning, vilket inte alls har diskuterats inom ramen för det här projektet. 

7.2.5 Utvärdering av SGI-metoden 

Sannolikhetsvärdering 

Generella fördelar 

Metoden är relativt smidig att använda för att översiktligt uppskatta sannolikheten för 
skred i områden med relativt likartade geotekniska förhållanden. Om det geotekniska un-
derlaget är litet hänvisas till schablonvärden (ur IEG) på variationskoefficienterna för de 
ingående parametrarna, vilket är en grövre uppskattning av förhållandena. Med ett större 
underlag finns det möjlighet att vässa utvärderingen av parametrarnas medelvärde och 
spridning och härmed få ett mindre grovt värde på variationskoefficienten och förbättra 
beräkningen.   

Generella nackdelar 

Som nämnts ovan ger ett litet underlag en grövre skattning av variationskoefficienterna 
och ett grövre resultat av sannolikhetsklassen. Ett stort underlag vad gäller skjuvhållfast-
hetsbestämningar och andra ingående parametrar är en fördel med hänsyn till att variat-
ionskoefficienter för de olika parametrarna ska tas fram och användas i beräkningarna av 
sannolikhet för skred. Detta kan vara svårt i områden där få eller inga tidigare undersök-
ningar finns (och där empirin inte stämmer). Omfattande utredningsarbete är nödvändigt 
och metoden nyttjas med fördel när man har tillgång till ett större underlag. 

Konsekvensvärdering 

Generella fördelar 

Konsekvenserna har angetts i monetära termer vilket innebär att en jämförelse av konse-
kvenskostnader mot eventuella åtgärdskostnader kan göras, dock med de begränsningar 
metoden innebär. Det vill säga, på samma sätt som Tord Olssons metod, Riskanalys vald 
väg- och järnvägssträcka, så hanterar inte SGI-metoden alla typer av konsekvenser i de-
talj. Som exempel så nämner båda metoderna natur och kultur, men anger inte en metod 
för hur de ska värderas. 

Generella nackdelar 

Konsekvensanalysen inom Göta älvutredningen, GÄU, innebar omfattande utredningsar-
bete. I vissa fall var det stora svårigheter att få fram underlag till konsekvensanalysen. 
Upplösningen för konsekvenser var 100x100 m2 och svårigheter fanns i att fördela ande-
len av respektive konsekvens i rätt ruta. I vissa fall har riskklassningen upplevts inte vara 
tillräckligt transparent eftersom det fanns svårigheter i att se var konsekvenskostnaden 



Statens geotekniska institut 2018-06-30

1.1-1502-0118

 

 
61 

 

kommer ifrån. Konsekvenserna är adderade inom en trolig/fiktiv skredutbredning. Konse-
kvenser avseende naturmiljö, kulturvärden och näringsliv har inte tagits med på grund av 
svårigheter att värdera det. 

Övriga synpunkter  

GÄU användes över ett stort område och svårigheten att använda metoden inom detta 
BIG-projekt är kopplade till den stora omfattningen av informationsinhämtning som inte 
är relevant när värdering görs för ett betydligt mindre område. Under GÄU hämtades ett 
flertal schabloner in utifrån behoven längs Göta älv, men det angavs inte en metod för hur 
insamlingen kan göras mer generellt.  

I de konsekvensvärderingar som gjorts för olika fallstudier inom denna rapport har befint-
liga schabloner från GÄU använts. Information för de specifika fallstudierna har alltså 
inte hämtats in (exempelvis el-ledningar, pumpstationer, taxeringsvärden). Antaganden 
och förenklingar har gjorts för att testa GÄU-metoden och få fram ett värde.  

Som exempel så är metoden för att beräkna kostnader för omledning av trafik relativt 
komplicerad och där främst avancerade datorprogram för vägsystem användes i GÄU. 
För att få ett värde för omledning har metoden från Riskanalys vald vägsträcka använts 
inom ramen för aktuellt BIG-projekt. 

7.3 Förbättringsförslag för metoderna 

7.3.1 Generella förbättringsförslag till båda metoderna 

Trafikverkets geotekniker bör vara med vid framtagande av krav på risknivå och säker-
hetsfaktorer i varje särskilt fall. 

Platsbesök bör göras i samband med varje bedömning/utvärdering. Det är viktigt att per-
sonerna som ska göra bedömningen/utvärderingen har rätt kompetens. 

Minst två geotekniker från Trafikverket tillsammans med konsulten bör utföra värde-
ringen av risknivå oavsett metodval. Detta för att värdera om det finns risk för spridning i 
resultat beroende på subjektiv bedömning eller att man uppfattar indata, resultat med 
mera på olika sätt.  

Stabilitetsberäkningarna ska utföras både med och utan trafiklast för både odränerad, drä-
nerad och kombinerad analys. 

Hur en säkerhetsfaktor under 1,0 ska hanteras bör utredas vidare. 

Det är viktigt att jämföra flera relevanta glidytor för att se hur det varierar inom området. 
Olika förutsättningar inom samma område medför att man behöver göra olika värderingar 
för olika förutsättningar. Värt att hålla koll på utvecklingen av den Norska metoden där 
man 2012 gett förslag på att skilja mellan lokalstabilitet med absoluta krav på säkerhets-
faktorn, medan man för totalstabilitet (”områdesstabilitet”) kan använda procentuell för-
bättring. I samma rapport ges även förslag på definition av lokalstabilitet respektive total-
stabilitet. 
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3D-effekters storlek rimlighetskontrolleras. Vad som är rimligt måste dock studeras i fort-
satt arbete. 

7.3.2 Förbättringsförslag att ta med i Tord Olssons metod 

Sannolikhetsvärdering/förutsättningar 

I metoden värderas utredarens kvalitet, vilket har visat sig kunna tolkas på olika sätt, an-
tingen utredaren/konsulten till den ursprungliga geotekniska utredningen eller utredaren 
av den geotekniska utredningens kvalitet och omfattning (UKO, se vidare Bilaga 1). Här 
föreslås att den kategorin tas bort och då behöver poängintervallet ses över för att bli rele-
vant. 

I värderingen av UKO, och kategori Hållfasthet, kan det vara rimligt att särskilja om man 
har utfört undersökningar genom banken eller enbart vid sidan av banken. Detta finns inte 
med som kriterium i nuvarande metod. 

Poängintervallen för UKO, bör ses över med hänsyn till att poängskillnaden mellan detal-
jerad och fördjupad utredning blir väl liten. 

Vid värdering av skredriskfaktorn, SRF, och kategorin gammal väg, stämmer inte krite-
riet gammal väg eftersom minimiåldern ska vara 10 år på vägen. Poängskalan bör göras 
om med hänsyn till detta. 

Vid värdering av skredriskfaktorn, SRF, och kategorin erosion, bör en värdering göras för 
befintliga förhållanden och sedan omvärderas denna inför erforderlig åtgärd eftersom en 
erosionsåtgärd påverkar SRF märkbart.  

Förtydliga hur tolkningen av en erosionsåtgärd ska göras, eftersom den innebär både en 
mänsklig aktivitet och eventuellt också exploatering. Här måste rekommendationer göras 
för att tydliggöra vad som räknas till mänsklig aktivitet, vad som är exploatering samt var 
erosion behandlas. Förslagsvis behandlas inte erosion i kategorin exploatering. 

Vid framtagande av skredbenägenhetsklass, SBK, bör kraven för båda analyserna (Fc och 
Fk) uppfyllas. Detta bör förtydligas i blivande metodbeskrivning. 

Se över rubriker, tecken, storleksordning och decimaler i Tabell 39 - 41 för att undvika 
missförstånd. Överväg att inte ta med säkerhetsfaktorer för UKO 1 i tabellerna eftersom 
de känns irrelevanta och kan missbrukas. Man kan simulera en noggrannhet man inte har. 
Risknivån är svår att utläsa ur nuvarande tabeller. Ska metoden kompletteras med en egen 
riskmatris? 

Konsekvensvärderingen  

Konsekvensvärderingen bör hålla en likvärdig utredningsnivå som sannolikhetsvärde-
ringen. Och fördjupas varefter behoven identifieras. Den övergripande strukturen täcker 
in relevanta konsekvensområden (person, egendom, miljö, finans, immateriellt). 
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För kategorin Personer, bör det tas fram en metod för att beräkna sannolikheten att perso-
ner drabbas direkt i skred vid ”vistelse” på väg och en annan metod för ”vistelse” på järn-
väg. Som komplement har ett förslag på metod från GÄU använts för vägsystemet. För 
järnvägssystemet finns ingen metod för detta. Om det sker ett skred som påverkar ett per-
sontåg kan konsekvenserna bli katastrofala och denna faktor kan vara avgörande vid val 
av åtgärd. Därför kan ett värde på sannolikheten att det ska bli en konsekvens ha bety-
delse vid val av åtgärd. På samma sätt som för vägar, fast med andra faktorer av bety-
delse, kan ett värde på sannolikhet beräknas även för järnvägen. Utöver en sannolikhets-
beräkning att det ska gå ett skred kan sannolikheten att ett tåg ska drabbas i ett skred be-
räknas (exempel utifrån varningssystem, skymd sikt). Sedan kan sannolikheten att männi-
skor ska omkomma som vistas i ett drabbat tåg beräknas (exempel utifrån hastighet). 
Dock är det komplext att bedöma sannolikheten för olycka inom järnvägssystemet. Kan 
det tas fram en enkel och översiktlig metod för bedömning av sannolikhet för konsekven-
ser inom järnvägssystemet kan det vara del av underlaget för att avgöra rimlig ekonomisk 
insats för åtgärd. Det bör anges var man hittar uppdaterade prioritetsklasser för järnvägen. 

I syftet att göra konsekvensvärdering mellan vägsystem och järnvägssystem jämförbara 
bör klassindelningen vara lika. 

I kategorin vattentäkter, naturmiljöer, kulturmiljöer bör det anges en metod för hur man 
tar reda på förekomsten av dem, exempelvis via databaser (”Skyddad natur” hos Natur-
vårdsverket och ”Fornsök” hos Riksantikvarieämbetet). Det kan vara svårt att få fram 
ekonomiska värden, men ett minimum med en kvalitativ bedömning av värdet kan vara 
ett värdefullt underlag vid val av åtgärd. Vid syftet att bedöma lämplig omfattning av åt-
gärd i förhållande till ekonomisk insats behövs en metod som utförs på samma sätt oav-
sett när, var eller av vem det utförs. En platsspecifik bedömning, som i många fall kan be-
hövas på grund av platsspecifika skillnader i natur- och kulturvärden, bör därför kunna 
utföras utifrån en tydligt angiven metod. Men på samma sätt som i förslag för järnvägssy-
stemet kan det vara en enkel och översiktlig metod som används i den övergripande be-
dömningen av rimlig ekonomisk insats för åtgärd.  

Det bör anges vad som ingår i kategorin Immateriellt. Ett minimum med en kvalitativ be-
dömning av värdet kan vara ett värdefullt underlag vid val av åtgärd. I den versionen av 
Rvv som håller på att revideras har Trafikverket valt att ta bort bedömningen av den im-
materiella konsekvensen. En utvärdering av hur detta skulle påverka resultat vid använ-
dande av Tord Olssons metod bör göras om metoden väljs att gå vidare med. Att ha med 
immateriellt, miljö och kultur som rubriker även om de inte kan inkluderas i ett monetärt 
värde gör att man kan beakta dem, speciellt om det finns något uppenbart av värde som 
man borde ta hänsyn till vid åtgärdsval. 

Det bör anges hur kostnadsschablonerna uppdateras då dessa kan vara användbara om det 
är alltför tids- och resurskrävande att ta fram faktiska kostnader för vissa kategorier. Me-
toden togs fram år 2005 och det finns inte metoder angivna för hur kostnadsschablonerna 
ska uppdateras. 

På grund av betydelsefulla platsspecifika skillnader kan konsekvensbedömningen ibland 
behöva göras från fall till fall, med särskilda ekonomiska värden och därmed inte använda 
generella schabloner. Med det behövs då en metod att förhålla sig till så att bedömningen 
görs med samma avgränsning och på liknande sätt oavsett var, när och av vem det görs. 
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7.3.3 Förbättringsförslag att ta med i Claes Aléns metod 

Sannolikhetsvärdering 

Tydligare instruktion för hur graferna/tabellerna ska användas t.ex. vid kvicklera osv. – 
visa exempel och ange fallgropar med metoden. En tydligare beskrivning av vilken utred-
ningsnivå som krävs samt val av säkerhetsklass för att kunna använda sig av föreslagna 
krav på säkerhetsfaktorer. 

Konsekvensvärdering 

Inte aktuellt 

8. Slutsatser 
Uppsatt mål och syftet med uppdraget är att föreslå en metod för bedömning av säker-
hetsnivå (flytta kravet från att uppnå en förutbestämd storlek på säkerhetsfaktorn till en 
mer kvalificerad bedömning av risken för skred) vad gäller stabilitet för befintlig 
väg/järnväg kopplat till förbättringsåtgärder. Metoden ska underlätta värderingen av vilka 
järnvägs- respektive vägsträckor där förstärkningsåtgärder gör bäst nytta i jämförelsen 
minskning av risk och ekonomisk insats. Projektet ska testa de förslag på nya metoder 
som identifierats som intressanta i det arbete som föregått detta BIG-projekt, TRV 2011b, 
och jämföra med liknande arbete utfört i Norge och inom SGI:s klimatanslag samt, där 
det är intressant och möjligt att vidareutveckla den metod som sedan föreslås. 

Inom projektet har Tord Olssons metod och Claes Aléns metod testats och det finns nu en 
bra utgångspunkt för att gå vidare att välja metod för fortsatt användning inom Trafikver-
ket vid bedömning av åtgärdskrav. Att förespråka en metod går ännu inte att göra utan 
metoderna behöver testas mer för att utvärdera hur heltäckande och bra de är även för mer 
komplexa geotekniska förhållanden. Dessutom behöver de förbättringsförslag som redo-
visas inom projektet, arbetas in. Det vore en fördel om man inom Trafikverket startade ett 
projekt för att testa metoderna internt i olika delar av Sverige. 

De Norska metod har använts för att jämföra storleksordningen på säkerhetsfaktorer efter 
åtgärd och hur dessa förhåller sig till IEGs krav vid procentuell förbättring. Båda meto-
derna (Tord Olssons och Claes Aléns metod) står sig relativt väl vid jämförelserna. Däre-
mot har Claes Aléns metod inget tydligt krav på utredningsnivå som både Tord Olssons 
och IEG 4:2010 (IEG 2010) har. 

Projektet har inte lyckats att flytta kravet från säkerhetsfaktor till risknivå. Projektet har 
testat hur resultatet blir om man inte på ett rimligt sätt kan uppnå kraven enligt TK Geo 
13 (TRV 2014a och b) samt vilken ”risknivå” man då uppnår genom att jämföra med 
SGI-metoden. Det kan vara vanskligt att jämföra situationer där det i ena fallet är liten 
sannolikhet och stor konsekvens med ett annat fall där sannolikheten är större, men kon-
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sekvensen mindre (men produkten blir lika) och konsekvensen i ena fallet är huvudsakli-
gen kostnad för till exempel en skadad väg vilket ska jämföras med exempelvis ”kostna-
den” för att personer omkommer. Om det är angeläget att flytta kravet att från säkerhets-
faktor till risknivå så behövs det en större insats för att klargöra hur detta ska göras. 

Om föreslagna risknivåer för åtgärd enligt Tord Olssons metod, utifrån beskrivning i Av-
snitt 7.2.2, läggs in i en riskmatris, skulle riskmatrisen se ut enligt Figur 12. 
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Figur 12. Åtgärdskrav enligt förslag i Tord Olssons metod översatt till en riskmatris. 

 

Slutligen kan konstateras att varken Tord Olssons metod eller Claes Aléns metod är helt 
färdiga att användas utan påtalade justeringar, tillägg och förtydliganden. Vi rekommen-
derar därför en fortsättning på projektet, där metoderna justeras och testas med och utan 
justeringar i ett antal pågående projekt. Därefter kan slutligt metodval göras. 

Åtgärd 

Ingen 
åtgärd  
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Bilaga 1. Metodbeskrivning  
– Tord Olssons metod 

Genomförande 

Förutsättning:  

Tidigare bestämning eller skattning av säkerhetsfaktorn F och arbetsordning. 

Arbetsordning: 

1. Bestämning av UKO – Undersökningars kvalitet och omfattning, mått på osäker-
het i bestämningen av F 

2. Bestämning av SRF – Skredriskfaktorer, modellosäkerhet – relevans av F som 
mått på skredsäkerhet  
a) Skredfrekvens i området – Släntens "historia", delmått l på modellosäkerhet  
b) Förändringar i området – Släntens "framtid", delmått 2 på modellosäkerhet  

3. Sammanvägning av punkt 1 och 2 ger Skredbenägenhetsklass, mått på skredsan-
nolikhet 

4. Bestämning av konsekvensklass, "summering" av person-, egendom-, miljö- och 
samhällskostnader samt immateriella kostnader8  

5. Punkt 3 och 4 ger en risknivå  
6. Punkt 2 och 4 ger en bedömning av förstärkningsåtgärd. 

Värdering av skredbenägenhetsklass, UKO samt SRF 

UKO, Undersökningens Kvalitet och Omfattning  

UKO, som utgör ett mått på undersökningarnas kvalitet och omfattning, delas i denna 
metod upp i sex nivåer, vilka benämns enligt Tabell 24: 

Tabell 24. Beskrivning av undersökningens kvalitet och omfattning (UKO). 

UKO Beskrivning 

5 Högkvalitativ 

4 Mycket bra 

3 Tillfredsställande 

2 Begränsad 

1 Översiktlig 

0 Undermålig 

                                                      
8 I nuvarande version är immateriella kostnader medräknade 



Statens geotekniska institut 2018-06-30

1.1-1502-0118

 
 
 

72 (150) 
 

 

Kvalitetsklassningen baseras på en bedömning av kvalitet och omfattning genom bestäm-
ning av fyra i analysen ingående parametrar som var och en klassas enligt en femgradig 
skala enligt respektive tillhörande tabell:  

- Jordlagerföljd och geometri, Tabell 25Tabell 25 
- Hållfasthet, Tabell 26 
- Portryck och grundvattennivåer, Tabell 27 
- Utredarens erfarenhet9, Tabell 28 

Tabell 25. Värderingstabell för jordlagerföljd och geometri. 

Jordlagerföljd och geometri 

Poäng Beskrivning 

1 Topografi bestämd från karta/ritning, besiktning samt geologisk karta 

2 Enstaka sonderingar genomförda, provtagning saknas 

3 Sonderingar och provtagning genomförda i princip enligt detaljerad utredning enligt Rapport 
3:95, dock i något mer begränsad omfattning, väl genomarbetad geologisk modell 

4 Sondering och provtagning enligt detaljerad undersökning + lite extra 

5 Fältundersökningar enligt fördjupad utredning (enligt Rapport 3:95) 

 

Tabell 26. Värderingstabell för hållfasthetsutvärdering. 

Hållfasthet 

Poäng Beskrivning 

1 Huvudsakligen med hjälp av empiri, enstaka sondering i området 

2 Enstaka sonderingar av lite bättre kvalitet samt någon eller några vingsonderingar, empiri be-
aktad 

3 Helt enligt detaljerad undersökning (jmf Rapport 3:95) 

4 Enligt detaljerad undersökning kompletterad med empiri och ordentlig analys av släntens bild-
ningshistoria 

5 Enligt fördjupad utredning (jmf Rapport 3:95) 

 

                                                      
9 I nuvarande version är denna kategori med. 
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Tabell 27. Värderingstabell för utvärdering av portryck och grundvattennivåer. 

Portryck och grundvattennivåer 

Poäng Beskrivning 

1 Antagen 

2 Enstaka grundvattenrör/mätningar i borrhål 

3 Enstaka grundvattenrör samt en portrycksstation 

4 Som 3 fast med analys av förväntade maximala värden baserade på egna mätningar, samt 
SGU:s grundvattenrör 

5 Flera portrycksstationer och grundvattenrör samt avläsningar i tiden 

 

Om det är uppenbart att portrycken inte påverkar stabiliteten, vilket i så fall klart skall på-
visas genom jämförande beräkningar, så görs ingen värdering av denna punkt, utan slut-
poängen justeras i den sammanfattande bedömningen så som det beskrivs i den samman-
fattande bedömningen nedan. 

Tabell 28. Värderingstabell för utredarens erfarenhet. 

Utredarens erfarenhet 

Poäng Beskrivning 

1 Viss erfarenhet, saknar högskoleutbildning 

2 Begränsad erfarenhet (något år) av stabilitetsutredningar 

3 Geotekniker med erfarenhet (5 à 10 år), god erfarenhet av stabilitetsutredningar 

4 Som 3, men väl förtrogen med Rapport 3:95 

5 Mycket kompetent, lång erfarenhet och mycket väl förtrogen med Rapport 3:95 
 

Sammanfattande bedömning 

Poängen från de fyra bedömningsgrunderna ovan adderas (Poäng = P i Tabell 29) och ut-
redningen klassas vad gäller omfattning och kvalitet enligt Tabell 29 (ord inom parentes 
utgör beskrivning av betyg på UKO). 

Tabell 29. Sammanfattande bedömning av undersökningens kvalitet och omfattning (UKO). 

Samlad bedömning 

UKO Kriterier för respektive utredningsnivå 

5 (Högkvalitativ utredning) P ≥ 18 och samtliga bedömningsgrunder ≥ 4 

4 (Mycket bra) P ≥ 16 och samtliga bedömningsgrunder ≥ 4 

3 (Tillfredsställande) P ≥ 14 och samtliga bedömningsgrunder ≥ 3 

2 (Begränsad) P ≥ 10 och samtliga bedömningsgrunder ≥ 2 

1 (Översiktlig) P ≥ 8, dock max en 1:a  

0 (Räcker inte till bedömning) P ≤ 8 samt då värdering gett mer än en 1:a 
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Kommentar: 
I de fall det tydligt visas att portrycken inte har någon betydelse för säkerhetsfaktorn, sak-
nas en bedömningsgrund och därmed en poängsättning av portrycken. Summapoängen 
för de övriga tre bedömningsgrunderna justeras då genom att den multipliceras med 1,33 
innan UKO ges ett sifferbetyg. På så sätt elimineras inverkan av por- och grundvatten-
tryck i betygssättningen.  

Bestämningen av UKO innebär också att om summapoängen är max 8 och/eller bedöm-
ningen innehåller två eller fler ettor, är undersökningens kvalitet och omfattning inte till-
räcklig för en fortsatt bedömning av skredbenägenheten. 

SRF – Skredriskfaktor 

Klassificeringen av skredriskfaktorn, SRF, baseras på en bedömning dels av tidigare 
skredfrekvens i området, dels av tänkbara framtida förändringar i området, se Figur 13. 
Olika angivna faktorer ges en poäng, och den slutliga värderingen av SRF blir sedan en 
direkt följd av denna poängsumma. 

 

Figur 13. Värdering av tidigare skredfrekvens samt framtida förändringar. (Obs! för Tord Olssons 
metod stämmer inte kriteriet gammal väg eftersom minimiåldern ska vara 10 år på vägen. Po-
ängskalan bör göras om med avseende på detta.) 
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Obs! Om någon information saknas vad gäller en bedömningsgrund väljs den sämsta 
klassen.  

När bedömningen enligt ovan är gjord fastställs värdet på SRF enligt nedanstående tabell, 
Tabell 30. 

Tabell 30. Värderingstabell för skredriskfaktor, SRF. 

Poäng 7 – 10 11 – 14 15 – 18 19 – 22 23 – 25 

SRF 1 2 3 4 5 

Värdering av konsekvenser 

Konsekvensklassningen utgår från samma bedömningsgrunder som beskrivs i handling 
(VV 2005a). Klassningen delas in i fem konsekvensklasser baserade på beräknade kost-
nader för inträffad skada och sedan kopplas de fem konsekvensklasserna till skredbenä-
genhetsklasserna så att:  

o Vid skredbenägenhetsklass 1 behöver åtgärd vidtas för konsekvensklass 5. 
o Vid skredbenägenhetsklass 2 behöver åtgärd vidtas för konsekvensklasserna 4-5. 
o Vid skredbenägenhetsklass 3 behöver åtgärd vidtas för konsekvensklasserna 3-5. 
o Vid skredbenägenhetsklass 4 behöver åtgärd vidtas för konsekvensklasserna 2-5. 
o Vid skredbenägenhetsklass 5 behövs åtgärd för samtliga konsekvensklasser, 1-5. 

Konsekvensvärdering med Tord Olssons metod 

Utvecklingsarbete pågår inom Trafikverket av de befintliga metoderna från år 2005 och 
år 2007. Det gör att den beskrivna metoden nedan inte är den senaste i alla avseenden, 
men det är dock den senaste offentligt redovisade metoden. Utifrån inkomna gransknings-
kommentarer från Trafikverket har dock vissa delar av Trafikverkets pågående föränd-
ringsarbete beaktats och inkluderats i de kompletteringar vi gjort här. En viktig aspekt i 
Trafikverkets Riskanalyser för väg respektive järnväg är att metoderna är utvecklade för 
översiktlig bedömning med syftet att prioritera de områden som är mest angelägna att åt-
gärda. Den senast utvecklade versionen har även ännu mer fokus på de mer frekventa vat-
tenrelaterade skadorna än mot de mer extrema och mer ovanliga skredolyckorna. Detta är 
en skillnad mot det fokus vi har inom denna rapport. Fokus inom detta projekt är mot de 
mer extrema skredolyckorna samt mot bedömningen av konsekvensernas storlek i en-
skilda fall med syftet att jämföra mot kostnader för åtgärder. Av den anledningen har den 
översiktliga Rvv/Rvj kompletterats med detaljberäkningar från Göta älvutredningens me-
tod (2009-2011) (SGI 2012a, b). Komplement från Göta älvutredningen har markerats 
med en grön ruta. Förslag på övriga förbättringsmöjligheter har sammanfattats i Avsnitt 
7.3. 
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Konsekvenserna för vägar och järnvägar värderas på liknande sätt och delas in i följande 
typer: 

• Personskador: 
o Inom väg- och järnvägstransportsystemet för trafikanter och anställda 
o I omgivningen för tredje man 

• Egendomsskador: 
o Skador på väg-, järnväg-, bro-, och tunnelanläggning, fordon och gods 
o Skador på mark, byggnad och anläggning i omgivningen 

• Miljöskador som berör naturresurser, naturmiljöer och kulturmiljöer  
• Finansiella skador: 

o Inom vägtransportsystemet kostnadsökning för restid, fordon, trafiko-
lycka, emissioner, drift och underhåll (generell beräkning framtagen en-
ligt Effektsamband 2000) 

o Inom järnvägstransportsystemet direkt kostnadsökning för att genomföra 
transporten och kostnader på grund av förseningar eller utebliven trans-
port 

o I omgivningen genom skada på el, tele, VA etc. och kostnadsökningar 
genom påverkan på t.ex. försenade väg- och järnvägstransporter  

• Immateriella skador (förtroendeskada etc.). 
 
För varje händelse/fara skall nedanstående uppskattas: 

• Möjliga skadeutfall enligt ovan och sannolikheten för dessa, givet att händel-
sen/faran inträffar, t.ex. förväntat antal dödsfall, trolig avstängningstid för trafik 
och sannolikheten att en vattentäkt påverkas 

• Skadevärde, t.ex. kalkylvärde för dödsfall, trolig samhällsekonomisk kostnad vid 
trafikavstängning eller värdet av en vattentäkt.  

 
De rapporter inom Riskanalys vald väg- respektive järnvägssträcka (VV 2005b och c 
samt BV 2008) som representerar fördjupningar ger stöd för värdering av flera svårbe-
dömda men viktiga delar. Dessa delar är mycket användbara och lägger grunden för att 
kunna göra jämförbara analyser av konsekvenser. (Kommentar: I den uppdaterade Riska-
nalys vald vägsträcka, finns inga fördjupningsbilagor utan allt finns i en skrift.) 

Speciellt skall nämnas att för vägar ges:  

• Utförlig redovisning av beräkning av sannolikhet för och inverkan av farligt 
godsolycka. (Kommentar: Denna har utgått i den nyare Riskanalys vald väg-
sträcka och farligt gods hanteras på andra ställen.) 

• Diagram för uppskattning av kostnadsökningar vid förlängning och fördröjning 
av transporter.  

 

Speciellt trafikantkostnaderna till följd av omledning av trafik, innan anläggningen åter-
ställts, har visat sig kunna bli stora i förhållande till själva återställningskostnaderna för 
en skada. Återställningskostnaderna belastar Trafikverket medan trafikantkostnaderna 
istället kan belasta tredje man eller Trafikverket (beroende på trafikslag kan det vara en-
skilda personer, järnvägsoperatör eller transportföretag). 
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Ett summerat monetärt värde beräknas och anger konsekvensklassen (se Tabell 31). 

Tabell 31 Konsekvensnivåer (VV 2005c) 

Konsekvens  Beskrivning Kostnader 

1 Mycket liten <0,1 mnkr 

2 Liten 0,1-1 mnkr 

3 Stor 1-10 mnkr 

4 Mycket stor 10-100 mnkr 

5 Katastrofal >100 mnkr 

Person 

Sannolikhet (Person) 

För personkonsekvenser behöver man en siffra för antalet som drabbas och ett monetärt 
värde på konsekvensen om personer drabbas. Gällande antalet drabbade gör Rvv följande 
beskrivning: 

Förväntat antal personskador och skadans allvarlighet är beroende av hur många som 
exponeras för risken, vilka möjligheter till förvarning som finns och hur våldsam påver-
kan är. Dessa tre faktorer vägs in då bedömning av förväntade personskador görs. 

Det anges inte en metod för hur detta ska göras. I revidering av metoden (Riskanalys vald 
vägsträcka) så kommer kostnadsschabloner för omkomna utifrån ÅDT (trafikmängden 
per dygn på vägsträckan) inkluderas. Inom aktuellt BIG-projekt har den metod som togs 
fram inom Göta älvutredningen för att beräkna sannolikheten att personer drabbas av 
skred som sker på väg använts. Den metoden valdes som komplement till den tidigare 
gällande Rvv (VV 2005c) (se konsekvensvärderingen enligt Göta älvutredningen i Bilaga 
4). 

För Rvj (BV 2008) finns ingen metod för att beräkna sannolikheten att personer ska drab-
bas.  

Det är dock mycket ovanligt att personer dör på grund av skred som drabbar vägar och 
järnvägar, så den här delen bör inte överskattas.  

Konsekvens (Person) 

I Rvv (VV 2005c) finns ett monetärt värde angivet för omkomna (17,5 mnkr) och svår 
personskada (3,1 mnkr) i 2001-års penningvärde. Det är detta värde som vi har använt i 
beräkningarna, men i den nya versionen av Riskanalys vald vägsträcka (TRV 2017) är 
värdet uppräknat till 25 mnkr. 
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Egendom 

Inom egendom ingår skada på vägen/järnvägen samt egendom i omgivningen. Drabbas 
bebyggelse och industrier i omgivningen kan skadorna bli omfattande. Inom Rvv (VV 
2005c) är det inte beskrivet hur ett värde för väg eller bebyggelse ska tas fram. Inom Tra-
fikverket finns mer detaljerad information som konsekvensbedömningen kan göras uti-
från.  Kommentar: För väg finns en grov schablon i den nya versionen av Rvv (TRV 
2017), men för byggnader i närheten som kan drabbas får man göra uppskattning från fall 
till fall. Metod från Göta älvutredningen kompletterar information för aktuellt BIG-pro-
jekt, se kompletteringsrutan nedan.  

Sannolikhet (Egendom) 

I och med att en geotekniker kan göra en geografisk uppskattning om utbredningen av ett 
skredområde används denna utbredning inom konsekvensbedömningen för att se vilken 
egendom som finns inom det utpekade området. Antal, typ och storlek av byggnader och 
vägars längd kan identifieras inom området. Ligger objekten inom det utpekade skredom-
rådet bedöms sannolikheten vara 100 % att det som drabbas av skred skadas (betingad 
sårbarhet).  

Konsekvens (Egendom) 

Det finns inga schablonvärden angivna för egendom inom Rvv/Rvj (VV 2005c respektive 
BV 2008). 
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Miljö 

Inom Rvv delas miljö upp i tre områden:  

o yt- och grundvatten 

o naturmiljö 

o kulturmiljö 

Det finns beskrivande text kring de tre områdena i Rvv samt vilka faktorer som kan bedö-
mas, se Tabell 32 respektive Tabell 33. Det finns dock inga förhållningsregler hur be-
dömningen av faktorerna ska göras eller i vilken skala. Det är därmed svårt att ta fram ett 
konsekvensvärde utifrån dem. För vårt syfte att jämföra konsekvensvärde mot åtgärds-
kostnad kan metoden därmed inte användas. 

Komplettering vad gäller konsekvens för egendom 

Inom BIG-projektet har de schablonvärden för vägar/järnvägar som är angivna i 
GÄU Delrapport 17 (Bergman 2011a) (se Tabell I) samt GÄU Delrapport 18 (Berg-
man 2011b) (se Tabell II) använts. 

Tabell I. Återställningskostnad per 100 m vägsträcka (år 2011). 

Typ av väg Kostnad (mnkr) 

E45:an 11-12 

Kommunal väg 0,7-1,4 

Väg 625 och 2025 0,7-1,4 

 

Tabell II. Återställningskostnad per 100 m järnvägssträcka (år 2011). 

Typ Kostnad (mnkr) 

Dubbelspår 5-7 

 

Det antagande som görs är att ett skred innebär att hela vägen inklusive underbygg-
nad förstörs. 

För bostadshus beräknas ett medel utifrån bostäders försäljningspriser som är an-
givna i Hemnet (försäljning av fastigheter) i det studerade fallstudieområdet (olika för 
olika delar av landet). Denna komplettering kommer varken från Rvv/Rvj eller GÄU, 
men är en förenkling av metoden från GÄU. I GÄU användes köpeskillingskoefficient 
som utgår från genomförda köp av fastigheter. Köpeskillingen antas motsvara mark-
nadsvärdet (Falemo 2011a). 
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Tabell 32 Tabellen anger de faktorer som ska bedömas för naturområden. 

Konsekvensen påverkas av faktorerna: Bedömning: 

Vad kan påverkas?  

Hur mycket kan påverkas?  

Tillfällig eller permanent påverkan?  

Sannolikhet för påverkan?  

 

Tabell 33 Tabellen anger de faktorer som ska bedömas för kulturområden. 

Konsekvensen påverkas av faktorerna: 
 

Bedömning: 
 

Skadas objektet helt eller delvis?  

Kan objektet repareras?  

Sannolikheten för att händelsen ska leda till skada?  

 

I den version som håller på att revideras av Trafikverket inkluderas värdet av miljö i kon-
sekvenstypen Egendom.  

Sannolikhet (Miljö) 

 

Konsekvens (Miljö) 

I Rvj har en enklare schablonisering av fyra nivåer på miljöskada angivits. För att få ett 
värde har vi valt att använda den tabellen (se Tabell 34). Konsekvensklasserna är dock 
mycket översiktliga och det finns inget underlag som redovisar hur värdena har tagits 
fram. 

Komplettering vad gäller konsekvens för miljön 

Det finns inte angivet i Rvv (VV 2005b) hur man tar reda på förekomsten av 
miljöområden. För att ta reda på sannolikheten att miljö kan skadas har vi 
valt att se om det finns några naturområden, kulturområden och vatten-
skyddsområden inom det utpekade skredområdet. Följande karttjänster an-
vänds: 

Skyddad natur (Naturvårdsverket): http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Fornsök (Riksantikvarieämbetet): http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/se-
arch.html  

Länsstyrelser kan ha listor med kommunala vattenskyddsområden, vilka kan 
hittas via Länsstyrelsens webbplats. 
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Tabell 34 Risknivåer från Riskanalys vald järnvägssträcka (BV 2008). (Mkr avser mnkr, miljoner 
kronor)  

 
 

Eftersom det kan vara stora platsspecifika skillnader är det inte rimligt att använda så 
grova schabloner som anges i Riskanalys vald järnvägssträcka. Ofta behövs en bedöm-
ning göras av den specifika platsen för att inte kostnadsvärdet ska bli allt för fel. För fall-
studieberäkningar inom BIG-projektet har schablonvärdena dock använts.  

Finans 

I Finans ingår direkta kostnader för omledning av trafik samt indirekta kostnader för sam-
hället på grund av förseningar.  

Sannolikhet (Finans) 

Sannolikheten att det kommer ske omledning anses vara 100 % om en väg/järnväg direkt 
drabbas av skred. Sannolikheten att samhället indirekt kommer drabbas av förseningar 
anses också vara 100 %.  

Konsekvens (Finans) 

Indirekt konsekvens  

För konsekvensvärde som gäller indirekta kostnader är det angivet i Rvv att lokala behov 
måste beaktas och att kommuner och företag kan lämna uppgifter som kan användas vid 
uppskattning av indirekta konsekvenser. Kommuner har riskanalyser och företag kan ha 
planerat för åtgärder vid transportstörning. Det finns inte generella värden för det inom 
Rvv (VV 2005c). Metoden innebär en stor arbetsinsats för att samla in uppgifter från 
samhället och vid beräkning för specifika fall på detaljnivå hanteras det bäst om det löses 
från fall till fall. 

Indirekta konsekvenser har inte inkluderats i fallstudieberäkningarna inom denna rapport. 
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Direkt konsekvens (väg) 

För konsekvensvärde som gäller direkta kostnader vid omledning av trafik på vägar finns 
en översiktlig beräkningsmetod enligt EVA-systemet angiven i Rvv (VV 2005c). Scha-
blonvärden (troligtvis från år 2005) används för att beräkna kostnadsskillnaden mellan 
två olika vägsträckor (den skredade vägens sträcka och en omledningssträcka). Vägarnas 
bredd, hastighetsgräns och ÅDT måste användas. Omledningskostnaden kan bli en av de 
större konsekvensposterna och uppdaterade schablonkostnader borde användas.  

I Rvv (VV 2005c) finns även Schablonmetoden beskriven. Schablonmetoden är en en-
klare bedömning av konsekvensens storlek utifrån ÅDT, vägklass och vägförlängning. I 
den version som revideras väljer troligtvis Trafikverket att använda Schablonmetoden ef-
tersom de vill ha en översiktlig metod med syfte att grovt prioritera mellan områden. 
Inom detta uppdrag finns ett behov av mer detaljerad information om konsekvensvärdet 
för att det ska vara mer realistiskt och jämförbart mot åtgärdskostnader. Vi har därmed 
valt att använda EVA-systemet. Se Bilaga 5 (Exempel Tord Olsson metod – väg, (Finn-
gösa) som inkluderar en beräkning enligt det förenklade EVA-systemet.  

Direkt konsekvens (järnväg) 

Riskanalys vald järnvägssträcka anger att det är svårt att beräkna de finansiella konse-
kvenserna eftersom det är många faktorer som spelar in. Men för att grovt kunna bedöma 
konsekvensernas storlek finns det tre frågor att förhålla sig till, se nedan. 

Konsekvensernas storlek beror av: 

o Hur stor trafiken är på sträckan (person- och godståg) 
o Trafikens prioritet (pendeltågstrafik, regional tågtrafik, godståg och interregional 

tågtrafik med höga krav på kort transporttid och hög leveransprecision) 
o Möjlighet till omledning av trafiken. Omledning sker på annan järnvägssträcka 

om det finns, eller via andra transportslag (väg, sjöfart). I vissa fall kan inte om-
ledning ske och då uteblir transporten.  

Järnvägsnätet har delats in i tre prioritetsklasser som grundas på prioriteten av transporter 
på banorna, se nedan. Tillsamman med en uppskattning av hur lång tid avbrottet varar 
kan en konsekvensklass tas fram enligt Tabell 35 och ett monetärt värde enligt Tabell 36. 

Prioritetsklasser: 

o Prioritetsklass 1: Omfattande godstågstrafik, persontågstrafik, prioriterad trafik 
med höga krav på kort transporttid och hög leveransprecision (gods- och person-
tåg) 

o Prioritetsklass 2: Ansenlig trafik (gods- eller persontåg) utan särskild prioritet 
o Prioritetsklass 3: Liten trafik (gods eller persontåg) utan särskild prioritet. 

Se Figur 14 för järnvägssträckornas prioritetsklasser. 
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Figur 14. Järnvägssträckors prioritet vad gäller finansiella konsekvenser (BV 2008). 

 

Tabell 35 Konsekvensklasserna beror av avbrottets längd samt prioritetsklassen (BV 2008). 

Prioritetsklass 
 

 
Avbrottets längd (dygn) 

 

1 7 30 

1 3 4 4 

2 2 3 4 

3 1 2 3 

 

Tabell 36 Konsekvensklassernas monetära värden för järnvägssystemet (BV 2008). 

Konsekvensklasser Värde (mnkr) 

4 >100 

3 >10 

2 >1 

1 <1 
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Immateriellt 

I Rvv (VV 2005c) finns det ingen metod angiven för att ta fram ett värde för det immate-
riella (exempel konsekvenser av förtroendebortfall). I Rvj (BV 2008) finns matrisen som 
här är angiven som Tabell 34 och visar konsekvensvärden i fyra klasser som gäller imma-
teriellt. Konsekvensklasserna är dock mycket översiktliga och det finns inget dokumente-
rat underlag som redovisar hur de har tagits fram. Vi har valt att använda denna tabell för 
att sätta ett värde på det immateriella. 

I den versionen av Rvv som håller på att revideras har Trafikverket valt att ta bort bedöm-
ningen av den immateriella konsekvensen.  

Tillståndsbedömning genom klassning av skredbenägenhet 

Som underlag för tillståndsbedömningen utnyttjas den metod som används för klassning 
av skredbenägenhet redovisad i VV 2005a, men med undantaget att anläggningen ska va-
rit i drift minst 10 år istället för 1 år vid värdering av släntens historia. 

Utifrån värdering av ”Utredningens Kvalitet och Omfattning, UKO” och släntens historia 
beskriven som ”Skredriskfaktorn, SRF” kan erforderlig säkerhetsfaktor i gränserna mel-
lan olika klasser definierade i Figur 15 bestämmas. 

 

Figur 15 Utvärdering av erforderlig säkerhetsfaktor i gränssnitten mellan skredbenägenhetsklas-
serna 1 – 5 utifrån UKO och SRF. (Exemplifierat med blå pilar för UKO=3 och SRF=4.) Den hori-
sontella skalan är ställföreträdande mått på osäkerhet (troligen variationskoefficient för säkerhets-
faktorn). (VV 2005a) 

Sammanställning av säkerhetsfaktorer för samtliga kombinationer av UKO och SRF 
framtagna utifrån Figur 15 (markerade med röda ringar) redovisas i Tabell 37 och 38 ne-
dan. 
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Tabell 37 Erforderlig säkerhetsfaktor i gräns-
snitten mellan skredbenägenhetsklasserna 
SBK X/Y utifrån UKO och SRF. 

 

Tabell 38 Erforderlig säkerhet i respektive skredbe-
nägenhetsklass SBK. 
 

 

 

Förklaring till ovanstående tabeller ges med följande exempel: 

För en slänt med SRF = 1 (minst bedömd risk för framtida skred) och UKO = 5 (hög kva-
litet och omfattning på undersökningen) behöver slänten ha en säkerhet på minst F = 1,28 
för att kunna hänföras till den lägsta skredbenägenhetsklassen (1) och minst F = 1,04 för 
att kunna avskrivas i den högsta skredbenägenhetsklassen (5).  

Sammanvägning skredbenägenhetsklass och konsekvensklass 

Erforderlig säkerhet i IEG 2010, som används enligt praxis för annan markanvändning än 
för nybyggd väg och järnväg, visar på att stabiliteten normalt ansetts vara tillfredsstäl-
lande för lägre säkerheter än vad vissa av värdena i Tabell 39 antyder. Kravnivån i IEG 
2010 styrs förutom av markanvändningen också av utredningens kvalitet och omfattning 
men med en annan indelning än vad som redovisas ovan som UKO 1–5. För att ange 
”kravtaket” i nu föreslagen metod visas därför i Tabell 39 resultatet av ett försök att jäm-
föra UKO 1-5 med indelningen enligt IEG 2010. Vidare har angivet spann för säkerhets-
faktorn för respektive utredningsnivå (UKO) fördelats ungefär linjärt och detta har resul-
terat i förslag på maximala kravnivåer för odränerad och kombinerad analys enligt tabel-
len. 
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Tabell 39 Jämförelse av UKO 1-5 och indelningen enligt IEG 2010. 

 

Detta tillsammans med förslaget på relatering av skredbenägenhetsklassningen till konse-
kvensklassningen som beskrivs i första stycket under avsnittet Värdering av konsekven-
ser, leder till att Tabell 39 kan ändras till Tabell 40 och Tabell 41 nedan. 
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Tabell 40 Lägsta säkerhetsfaktor vid odränerad 
analys som utan åtgärd föreslås accepteras för 
olika kombinationer av UKO och SRF vid olika 
konsekvensklasser. 

 

Tabell 41 Lägsta säkerhetsfaktor vid kombinerad 
analys som utan åtgärd föreslås accepteras för 
olika kombinationer av UKO och SRF vid olika 
konsekvensklasser. 

 

Tabellerna visar sammanfattningsvis vilken den lägsta säkerhetsfaktorn som utan åtgärd 
föreslås accepteras vid odränerad och kombinerad analys för olika kombinationer av 
UKO, SRF och konsekvensklass. Inom de grå rutorna redovisas säkerhetsfaktorer som i 
allt väsentligt överensstämmer med krav enligt IEG 2010. Av tabellerna framgår att även 
lägre säkerhetskrav (redovisade inom övriga rutor) föreslås kunna accepteras i några fall. 
Detta gäller där konsekvensen av ett eventuellt brott är liten och inte bedöms stå i pro-
portion till åtgärdsinsatsen. 

Om undersökningens omfattning och kvalitet kan förbättras och därmed kraven kan mins-
kas i enlighet med ovanstående tabeller ska detta göras som en första åtgärd. Förbätt-
ringen av undersökningen kan antingen göras stegvis eller i ett steg i den mån bedöm-
ningen redan från början är att UKO 5 måste nås för att ha en rimlig möjlighet att ”räkna 
hem” slänten utan förstärkningsåtgärd.  
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Krav vid behov av förstärkningsåtgärd 

Om resultaten av de inledande analyserna visar att kraven utan stabilitetshöjande åtgärd 
inte kan uppfyllas måste slänten förstärkas. Förstärkningen kan naturligtvis göras enligt 
nybyggnadskraven men som acceptabelt grundkrav föreslås förbättring vid odränerad och 
kombinerad analys till nivåer enligt Tabell 42 respektive Tabell 43. För användning av 
dessa lägre krav gäller dock följande: 

o Dimensioneringen måste baseras på UKO 5 
o Accepterad säkerhetsnivå enligt Tabell 42 och Tabell 43 gäller endast för den gli-

dyta som vid tillståndsbedömningen konstaterats ha otillräcklig stabilitet det vill 
säga själva åtgärden ska uppfylla regler för nykonstruktion enligt TK Geo 13 
(TRV2014a).10 

Tabell 42. Lägsta acceptabla säkerhetsfaktor vid odrä-
nerad analys för förstärkt slänt. Gäller endast stabilitet 
för ”förbättrade” glidytor. Stabilitet för de stabilitetsför-
bättrande åtgärderna ska uppfylla nybyggnadskraven 
enligt TK Geo 13 (TRV 2014a). 
 

 Lägsta säkerhetsfaktor, Odrän. 

Kons. 

Klass 

1 2 3 4 5 

SRF 1 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 

SRF 2 1,25 1,25 1,30 1,35 1,40 

SRF 3 1,25 1,30 1,35 1,35 1,40 

SRF 4 1,25 1,35 1,35 1,35 1,40 

SRF 5 1,30 1,35 1,35 1,40 1,40 

Tabell 43. Lägsta acceptabla säkerhetsfaktor vid kombinerad 
analys för förstärkt slänt. Gäller endast stabilitet för ”förbätt-
rade” glidytor. Stabilitet för de stabilitetsförbättrande åtgär-
derna ska uppfylla nybyggnadskraven enligt TK Geo 13 (TRV 
2014a). 
 

 

 Lägsta säkerhetsfaktor, Komb. 

Kons. 

klass 

1 2 3 4 5 

SRF 1 1,15 1,20 1,25 1,25 1,30 

SRF 2 1,20 1,20 1,25 1,25 1,30 

SRF 3 1,20 1,25 1,25 1,30 1,30 

SRF 4 1,20 1,25 1,25 1,30 1,30 

SRF 5 1,25 1,25 

 

1,25 

 

1,30 1,30 

 

Föreslagna nivåer har valts med viss försiktighet och baserat på: 

o IEG:s förslag på procentuell förbättring enligt Figur 4.1a respektive 4.1b (IEG 
2010) 

o Lägsta säkerhet enligt Tabell 39 
o Lägsta föreslagna säkerheter för konsekvensklasserna K1–K5 enligt Figur 16 och 

Figur 17 nedan. 

                                                      
10  Samma princip gäller även i IEG 2010 vid utförandet av åtgärder, det vill säga nybyggnadskrav för själva 

åtgärden 
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Figur 16. Lägsta föreslagna säkerheter vid odränerad analys för konsekvensklasserna K1–K5 samt 
krav vid procentuell förbättring enligt IEG (IEG 2010). 

 

Figur 17. Lägsta föreslagna säkerheter vid kombinerad analys för konsekvensklasserna K1–K5 
samt krav vid procentuell förbättring enligt IEG (IEG 2010). 
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”Riskvärdering”-Tord Olssons metod  

 

 

Figur 18 Sammanvägning av skredbenägenhetsklass och konsekvensklasss till en riskklass (VV 
2005a). 

Riskmatrisen, Figur 18, kan ses som en kvalitativ beskrivning av skredrisken, där varje 
ruta i matrisen svarar mot en given skredrisk i form av en riskklass. En summering av 
skredbenägenhetsklass och konsekvensklass utgör därvid ett kvalitativt mått på skredris-
ken med värden från 2–10, alltså ökande skredrisk längs diagonalen snett upp åt höger. 
Denna riskmatris har använts inom aktuellt BIG-projekt för att definiera risknivån utan 
och med åtgärd. 11

                                                      
11 Riskmatrisen är den som använts för aktuellt projekt – i förbättringsförslagen ges ett annat förslag. 
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Bilaga 2. Metodbeskrivning  
– Claes Aléns metod 
Metoden är tänkt att kunna användas av geotekniker utan att i det enskilda fallet själv be-
höva göra den i Avsnitt 4.2 översiktligt beskrivna sannolikhetsteoretiska analysen. Istället 
ska säkerheten kunna bedömas baserad på traditionell stabilitetsanalys, men då utifrån ett 
mer nyanserat sätt där hänsyn tas till speciella omständigheter för aktuell slänt. 

Arbetsordning: 

1. Stabilitetsanalys görs för två lastfall - som resulterar i säkerhetsfaktorer som i 
metoden kallas F0 och F1: 
• F0 = Befintliga förhållanden med permanenta laster 
• F1= Befintliga förhållanden med permanenta laster plus tillskott av variabla 

laster. 
2. Utifrån resultaten på F0 och F1 ges ur tabeller, se till exempel Tabell 45 och Ta-

bell 46, vilken säkerhetsklass (SK0–SK3, se Tabell 44) som aktuell väg-
sträcka/slänt uppfyller för befintliga förhållanden. 

3. Utifrån resultaten av F0 och F1, samt val av gällande SK för vägen/slänten, ges ur 
diagram, se exempelvis Figur 19, vilken säkerhetsfaktor F2 som är önskvärd för 
vägen/slänten. F2 används sedan som underlag för beslut om huruvida stabilitets-
höjande åtgärder behöver utföras. 

 

Tabell 44. Samband mellan säkerhetsklass (SK0-SK3), brottsannolikhet och referensperiod. 
(Tabell A1 i Alén 2012b) 
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Tabell 45 Uppskattat säkerhetsindex β för olika värden på F1 och F0. Referenstid 50 år, odränerad 
analys. (Alén 2012b) 

 

Tabell 46 Säkerhetsklass för olika värden på F1 och F0. Referenstid 50 år, odränerad analys. (Alén 
2012b) 

 

 

Figur 19 Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F0 = 1,7 respektive F = 1,6, odrä-
nerad analys. F0 = Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1 = Befintliga förhållanden med 
permanenta laster plus tillskott av variabla laster, F2 = Säkerhetsfaktor efter åtgärd. (De färgade lin-
jerna är avgränsningar för respektive SK. Området emellan linjerna innebär samma SK, för SK3 
finns bara undre begränsningslinje. Jämför Figur 23 för F1 = F0) 
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Figur 20 Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F0 = 1,5 respektive F0 = 1,4, odrä-
nerad analys, F0 = Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1 = Befintliga förhållanden med 
permanenta laster plus tillskott av variabla laster, F2 = Säkerhetsfaktor efter åtgärd. 

  

Figur 21 Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F0 = 1,3 respektive F0 = 1,2, odrä-
nerad analys. F0 = Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1 = Befintliga förhållanden med 
permanenta laster plus tillskott av variabla laster, F2 = Säkerhetsfaktor efter åtgärd. 
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Figur 22 Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F0 = 1,15 respektive F1 = F0, odrä-
nerad analys. F0 = Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1 = Befintliga förhållanden med 
permanenta laster plus tillskott av variabla laster, F2 = Säkerhetsfaktor efter åtgärd. 

 

Figur 23. Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F1 = F0 för odränerad ana-
lys/kvicklera (SK2), F0 = Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1 = Befintliga förhållanden 
med permanenta laster plus tillskott av variabla laster, F2 = Säkerhetsfaktor efter åtgärd. 
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Tabell 47 Uppskattat säkerhetsindex β för olika värden på F1 och F0. Referenstid 50 år, dräne-
rad/kombinerad analys. (Alén 2012b) 

 

Tabell 48 Säkerhetsklass för olika värden på F1 och F0. Referenstid 50 år, dränerad/kombinerad 
analys. (Alén 2012b) 

 

 

Figur 24 Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F0=1,7, dränerad/kombinerad 
analys. F0 = Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1 = Befintliga förhållanden med perma-
nenta laster plus tillskott av variabla laster, F2 = Säkerhetsfaktor efter åtgärd. 
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Figur 25 Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F1=1,45 respektive F0=1,4, dräne-
rad/kombinerad analys. F0= Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1=Befintliga förhållan-
den med permanenta laster plus tillskott av variabla laster, F2=Säkerhetsfaktor efter åtgärd. 

 

Figur 26 Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F1 = 1,3 respektive F0 = 1,2, drä-
nerad/kombinerad analys. F0 = Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1 = Befintliga förhål-
landen med permanenta laster plus tillskott av variabla laster, F2 = Säkerhetsfaktor efter åtgärd. 
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Figur 27 Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F1 = 1,15 respektive F0 = 1,1, drä-
nerad/kombinerad analys. F0 = Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1 = Befintliga förhål-
landen med permanenta laster plus tillskott av variabla laster, F2 = Säkerhetsfaktor efter åtgärd. 

 

Figur 28. Erforderlig säkerhetsfaktor för en förstärkt slänt för fallet F1 = 1,05 respektive F0 = F1, drä-
nerad/kombinerad analys. F0 = Befintliga förhållanden för permanenta laster, F1 = Befintliga förhål-
landen med permanenta laster plus tillskott av variabla laster, F2 = Säkerhetsfaktor efter åtgärd. 
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Bilaga 3. Metodbeskrivning  
– Norsk metod 

Sannolikhetsvärdering 

Under NIFS-projektets gång har olika förslag till minimikrav till procentuell förbättring 
diskuterats och vid projektets slutrapportering år 2016 har inget definitivt förslag presen-
terats och ingen revidering av gällande dokument har genomförts. Vi har därför valt att 
jobba med det förslag som presenterades i projektet 2012.  

Som grund till förslaget ligger dagens gällande krav hos Statens Vegvesen, SVV (se Fi-
gur 29) och Norges Vassdrags och Energidirektorat, NVE (se Figur 30). 

 

Figur 29 Krav til %-vis forbedring av stabilitetsforhold ved totalspenningsananlyse (Sta-
tens vegvesen 2014). Obs. Figurtexten är samma som originaltexten på Norska. 

Figur 29 är hämtad från SVV Geoteknikk i vegbygging Håndbok V220 sid 0-9 (Statens 
vegvesen 2014). Notera att enligt SVV:s gällande krav kan procentuell förbättring bara 
användas undantagsvis. 
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Figur 30 Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer eller bruk av lette masser. 
(NVE 2014). Obs. Figurtexten är samma som originaltexten på Norska. 

Figur 30 är hämtad från Veileder nr 7-2014 Sikkerheit mot kvikkleireskred sid 30, 
(NVE 2014). Notera att enligt kraven i NVE kan metoden med procentvis förbättring en-
bart nyttjas för att göra topografisk förändring och vid användning av lätta massor. Väljer 
man att förbättra områdets stabilitet med någon grundförstärkningsåtgärd måste säker-
hetsfaktorn F ≥ 1,4 efter utförd åtgärd. Figur 30 har också en kompletterande figur som 
redovisar åtgärdskategorier och hur dessa ska hanteras beroende på risknivå. 

Förslaget kombinerar således kraven hos SVV och NVE med konsekvensklasser enligt 
eurokoderna. Utgångspunkten är en beräknad materialfaktor γMo som motsvarar beräk-
nad säkerhetsfaktor för totalspänningsanalysen. Denna materialfaktor kan kopplas till ett 
minimikrav på procentuell förbättring via de föreslagna sambanden presenterade i Fi-
gur 31. 
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Figur 31. Förslag till minimumkrav för procentuell förbättring för sprödbrottsmaterial γM0. (De röda 
streckade linjerna visar dagens krav från NVE (2011) och Hb016 (2010)). 

Figur 31 är hämtad från Förslag till minimikrav för procentuell förbättring för spröda 
brott, Figur 20 (Statens vegvesen 2012).  

Tillvägagångssätt vid användande av Norsk metod 

Den beräknade säkerhetsfaktorn för totalspänningsanalysen (motsvarande materialfaktor 
γMo på y-axeln) kopplas via den heldragna svarta kurvan i Figur 31 ihop till ett mini-
mikrav på den procentuella förbättringen, som avläses på x-axeln. Säkerhetsfaktor F = 1 
kräver alltså en procentuell förbättring på minst 15 %, säkerhetsfaktor F = 1,25 kräver en 
procentuell förbättring på cirka 12 %. Däröver beror minimikravet på förbättringen på vil-
ken konsekvensklass som råder. 

Sambanden i sin tur bygger bl.a. på en subjektiv bedömning av hur stora förbättringar 
som är rimliga utifrån en brottsannolikhet på 1/100, 1/1000 och 1/10000 (Eurokod CC1-
CC3). Ytterligare förutsättning för tillvägagångssättet är att man räknar med en variat-
ionskoefficient på 20-30 %, vilket gör resonemanget tämligen allmängiltigt vad gäller va-
riation i hållfasthetssammanställningar. Den norska metoden har huvudsaklig fokus på 
kvickleror och starkt överkonsoliderade leror (OCR > 6) och där lägre krav kan föreslås 
om man har kontroll över riskerna, det vill säga om ingen erosion eller mänsklig påver-
kan och inte heller effekt av nederbörd som kan ha en betydande påverkan på stabiliteten 
föreligger. I Norge har blockprover använts under en längre tid än i Sverige och särskilt 
då vid förekomst av kvicklera samt att man vid utvärdering av trycksonderingar (CPTU) 
använder sig av etablerade korrelationer mellan trycksonderingar och laboratorieförsök på 
blockprover. Den Norska metoden och säkerhetsfaktorerna i Figur 31 baseras på andra 
provtagningsmetoder (t.ex. kolvprovtagning) än blockprover. Vid nyttjande av resultat 



Statens geotekniska institut 2018-06-30

1.1-1502-0118

 
 
 

101 (150) 
 

från blockprover och CPTU utvärderat enligt norsk praxis rekommenderas därför att be-
gränsa utnyttjad skjuvhållfasthet med 15-20 % för att ta hänsyn till effekter av spröda 
brott, belastningshastighet och tid till brott och för att få en jämförbar nivå.  Detta är en 
problemställning som uppstår när man har ett etablerat förfarande med fasta partialkoeffi-
cienter och en modell som sen länge har anpassats till gängse provtagningsmetoder för att 
ge en rättvisande bild av verkligheten. Inför man då förbättrad provtagning kan resultatet 
från dessa prover i kombination med en äldre modell komma att ge andra resultat, trots att 
situationen inte har förändrats. För att kompensera för detta behöver antingen modellen 
justeras eller de nya provresultaten korreleras med de gamla och det är det senare som 
görs i Norge. 

Vid nyttjande av metoden i aktuellt projekt har givna förutsättningar accepterats rakt av 
och inga justeringar eller ändringar har gjorts för att anpassa förslaget till svenska förhål-
landen. 

Notera att i skrivande stund gäller fortfarande krav uppställda i NVE:s Veileder nr 7-2014 
Sikkerheit mot kvikkleireskred (NVE 201) och SVV:s Håndbok V220 (SVV 2014) (tidi-
gare Hb016 2010 (SVV 2010)). 
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Figur 32 Förslag till hur man skulle kunna styra upp utredningar till rätt utredningsnivå. (NIFS 
2012b) 

Figur 32 är hämtad från NIFS 2012b, sid 47, och redovisar en skiss, ett första utkast, dock 
inte utfört i samma projekt, men i ett annat, som en möjlighet att styra upp kraven på ut-
redningarna. 
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Bilaga 4. Metodbeskrivning  
– SGI-metoden 

Sannolikhetsvärdering enligt Skredriskkartering Norsälven 

För att begränsa antalet sektioner att beräkna i Göta älvutredningen, GÄU gjordes inled-
ningsvis en indelning av utredningsområdet i ett antal mindre geografiska delområden ge-
nom en tolkning från verklig till idealiserad slänt. Dessa skulle ha likartade förhållanden 
vad gällde läge inom utredningsområdet, topografi och geologiska förhållanden. För Nor-
sälven indelades utredningsområdet också i mindre områden vad gällde topografi och 
geologiska förhållanden, men för dessa delområden var problemet inte att välja mellan ett 
stort antal sektioner utan att kunna identifiera sektioner som faktiskt kunde representera 
området i sin helhet. Vid tveksamhet beräknades även extra, inte undersökta, sektioner för 
Norsälven. Utmaningen med ett mindre underlag är bland annat att kunna bedöma när in-
data utgör en del av den naturliga variationen eller är att betrakta som uttryck för ett eget 
område med egna geologiska förutsättningar. 

Tanken är att varje beräkningssektion ska representera ett unikt område vad gällde topo-
grafi och geologi. För varje sektion gjordes en stabilitetsberäkning med medelvärdet på 
de ingående parametrarna, varvid man fick fram en säkerhetsfaktor som antas motsvara 
säkerhetsfaktorns medelvärde. En jämförelse gjordes mellan den odränerade och den 
kombinerade analysen för att avgöra vilken av beräkningarna som var dimensionerande.  

I Göta älvutredningen valdes den farligaste glidytan att motsvara den glidyta som har den 
lägsta säkerhetsfaktorn beräknad enligt odränerad eller kombinerad analys, med tillägget 
att säkerhetsfaktorn enligt kombinerad analys multiplicerades med en faktor (1,15) före 
jämförelsen, det vill säga F = min (Fc; 1,15*Fk). Faktorn 1,15 valdes eftersom osäker-
heten för jordens dränerade hållfasthet ansågs vara lägre än den odränerade och eftersom 
beräkningen i den kombinerade analysen utförs för det lägsta värdet på jordens hållfasthet 
(odränerad eller dränerad hållfasthet). Detta var en genväg som togs inom GÄU för att 
förenkla arbetet. 

I Norsälven gjordes jämförelsen i enlighet med det som redovisas i Alén et al 2000. Det 
motsvarar i stort sett det som gjordes i GÄU med en faktor runt 1,15, fast med en något 
ökande faktor med ökande skillnad mellan de framräknade säkerhetsfaktorerna.  

I båda utredningarna gjordes beräkningar för den dimensionerande analysen enligt punkt-
skattningsmetoden för att bestämma medelvärde, variationskoefficient och brottsannolik-
het även för säkerhetsfaktorn. De probabilistiska parametrarna varierade mellan medel-
värde och ± en standardavvikelse i stabilitetsberäkningarna. Sannolikheten för skred upp-
skattades sedan genom direkt överföring från säkerhetsfaktor till skredsannolikhet via be-
räknad variationskoefficient för säkerhetsfaktorn enligt samma princip som i GÄU, se Fi-
gur 33. 
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Figur 33 Diagram över förhållandet mellan säkerhetsfaktor och brottsannolikhet utifrån variationsko-
efficienten för säkerhetsfaktorn. 

Med förenklingen att säkerhetsfaktorns variationskoefficient, VF, antas ha samma värde 
för alla glidytor i slänten, kan det ur ovanstående figur utläsas vilka säkerhetsfaktorer som 
gränserna mellan de olika sannolikhetsklasserna motsvarar. Detta förutsätter antagandet 
att osäkerheten i densitet och hållfasthet är lika över en stor jordvolym. Detta innebär att 
säkerhetsfaktorns VF gäller över hela det området som klassas i en och samma sannolik-
hetsklass. Glidytans skiftande storlek hanteras sedan med variansreduktion.  
 
Kommentar: Ett sätt att sedan hitta gränserna i plan för respektive sannolikhetsklass som 
underlag till sannolikhetskartan, är att till exempel i Slope/W, utnyttja funktionen safety 
maps, där man själv kan ange den säkerhetsfaktor för vilken man vill ha redovisning av 
glidytors utbredning. Detta görs då för varje säkerhetsfaktor som utgör gräns för respek-
tive sannolikhetsklass.   

Val gjorda i denna studie 

Storlek på variationskoefficienter för ingående probabilistiska parametrar har valts med 
stöd av utfört arbete inom Skredriskkartering Säveån (SGI 2017). För skjuvhållfastheten 
har en variationskoefficient om 20 % valts vid markytan och som minskar linjärt med 
djupet ned till 15 %. För situationer där litet underlag finns kring skjuvhållfasthetens vari-
ation är det rimligt att välja en variationskoefficient i storleksordningen 15–20 % (se även 
IEG 2008). Beräknade glidytor varierar i volym och längd, varför en variansreduktion har 
introducerats. Om slänthöjden är stor (> 10 m) reduceras skjuvhållfasthetens variations-
koefficient med en faktor 0,6 och om slänthöjden är liten (< 4 m) med en faktor 1.0. Där-
emellan interpoleras variansreduktionen. För tungheten har valts en variationskoefficient 
3 % och för inre friktionsvinkeln 6%. 
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Konsekvensvärdering enligt Göta älvutredningen 

Metoden för bedömning av konsekvenser innefattar ett antal steg där de centrala delarna 
utgörs av dels en identifiering av objekt som kan påverkas av ett skred, dels en värdering 
av dessa objekt. Efter värderingen görs en summering av konsekvenserna inom varje så 
kallad redovisningsruta i det valda rutnätet där varje ruta har bredd och längd av 100 m. 
Det sammanlagda värdet av konsekvenserna i varje redovisningsruta redovisas i en skala 
med fem olika värdeklasser. 

Vid värdering av konsekvenserna för ett skred, har därefter värdet för de av skredet på-
verkade redovisningsrutorna summerats (dvs. värdet inom en möjlig skredutbredning 
summeras). De sammanlagda konsekvenserna för skred för alla berörda rutor indelas i 
fem konsekvensklasser, betecknade K1–K5. De ekonomiska intervallen är lika för både 
värdeklass och konsekvensklass. Den valda klassindelningen framgår av Tabell 49, där 
(K1) innebär att endast lindriga konsekvenser förväntas vid skred och den högsta klassen 
(K5) innebär att katastrofala konsekvenser kan förväntas. 

Tabell 49. Ekonomiska intervall för värdeklasser och konsekvensklasser uttryckta i miljoner kronor, 
mnkr. 

Värdeklass och  
konsekvensklass 1 2 3 4 5 

Ekonomiska intervall (mnkr) <6 6-35 35-150 150-650 >650 

 

För skred som är större än en redovisningsruta (100x100 m) adderas kostnaden för samt-
liga rutor som påverkas av skredet. Som exempel kan beskrivas situationen om ett större 
skred drabbar E45 på en sträcka av 300-400 m. Tiden för återställande, och därmed även 
tiden som trafiken behöver ledas om bedöms till drygt 100 dagar. Motsvarande tid för 
återställande av en kortare vägsträcka har antagits vara i stort sett linjärt så att tiden för 
återställande av 100 m vägsträcka ansätts till 25-33 dagar. Detta innebär att kostnaderna 
adderas vid större skred så att totalkostnaden för skredet utgörs av alla konsekvenser som 
kan beskrivas inom samtliga rutenheter som drabbas. Vid redovisning av konsekvensvär-
det i kartform anges det totala värdet inom respektive redovisningsruta (100x100 m), det 
vill säga konsekvensen redovisas i form av en här benämnd värdeklass per hektar. Vid re-
dovisning av konsekvensen i en riskkarta anges dock det totala konsekvensvärdet (inne-
håller ofta flera redovisningsrutor) som kan drabba områden i anslutning till älven till 
följd av ett initialskred som antas ske längs med älven. 

Konsekvenser som beaktas 

Vilken typ av konsekvens som kan uppstå vid ett skred samt hur stor denna konsekvens 
blir, beror främst av skredets storlek och markanvändningen, eller på de värden som finns 
på den plats som drabbas. I arbetet med konsekvensbedömningen har antagits att en redo-
visningsruta (100x100 m) inom det valda rutnätet omfattas av skred i sin helhet eller inte 
påverkas alls. 

Den följande redovisningen behandlar därför i huvudsak frågor om de värden som finns 
inom de skreddrabbade redovisningsrutorna. Denna avgränsning är inte helt optimal på 
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grund av att det finns konsekvenser som uppstår som en sekundär effekt, men avgräns-
ningen har ändå bedömts som den bästa utifrån syftet och förutsättningarna. Ett exempel 
på ett fall när värdet/kostnaden inte är proportionell till värdet inom drabbade redovis-
ningsrutor kan vara om en överföringsledning för vatten förstörs. Avgörande för vär-
det/kostnaden blir då inte hur många meter av ledningen som förstörs utan snarare det an-
tal människor/industrier som är beroende av just den ledningen, hur lång tid det tar att re-
parera skadan och vilka åtgärder som måste vidtas under tiden.  

För att öka överskådligheten har arbetet delats upp i följande konsekvenssektorer, som 
var och en innehåller kategorier av värden som finns knutna till platsen: 

o Bebyggelse (och andra fastigheter) 
o Liv 
o Väg och järnväg  
o Sjöfart 
o Energi- och ledningssystem  
o VA-system  
o Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden  
o Näringsliv 
o Naturmiljö och kulturarv. 

Såväl primära som sekundära konsekvenser av ett skred kan identifieras. Analysen base-
ras på tillgängliga underlag, data och information. Arbetet bygger också på resultat från 
tidigare studier och tidigare utvecklade metoder, samt på erfarenheter från tidigare eller 
liknande händelser. 

Information har erhållits via inköp av data, öppna dataregister/databaser, litteraturgenom-
gång samt muntliga eller skriftliga förfrågningar. Kontakter har tagits framförallt med 
kommuner och länsstyrelser, men också med universitet, högskolor, statliga myndigheter, 
branschorganisationer, verksamhetsutövare med flera. Viss önskvärd information har 
emellertid inte kunnat erhållas.  

Viss information är också plats- och verksamhetsspecifik och det fanns inom utredningen 
inte möjlighet att ta fram denna. Den metod som utvecklats kan dock appliceras på 
mindre och avgränsade områden. I sådana fall går det ofta att ta fram information med 
god precision för att möjliggöra fördjupade och detaljerade analyser. 

Metoden är en sammanställning av befintliga underlag, men eftersom den innefattar ett 
komplext system i ett stort utredningsområde, finns underlagen tillgängliga i varierande 
grad och förenklingar har fått göras. Förutom faktaunderlaget bygger analysen också på 
ett flertal antaganden och ansatser. Resultaten av analysen är därför inte exakt eller abso-
lut.  
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Liv 

Liv i byggnader 

Närvarofaktorn, e, anger en sannolikhet för att personer ska vistas på ett visst ställe, sett 
ur ett årligt tidsperspektiv, se Tabell 50.  

Tabell 50 Närvarofaktorer (Falemo 2011b). 

Aktivitet  Närvarofaktor 

Boende 0,69 

Arbetande 0,24 

Elever 0,14 

 

Betingad sårbarhet anger hur många av de som drabbas av ett skred som sannolikt om-
kommer eller skadas. Värdet 0,16 för betingad sårbarhet för omkomna användes inom 
Göta älvutredningen (Falemo 2011b). 

Konsekvensen uttryckt i monetära termer som gäller människor som vistas i byggnader 
och omkommer ges av Ekvation 1. 

 Ekvation 1 

 

 

Liv på vägar 

Nedanstående ekvation, Ekvation 2, används för att beräkna sannolikheten att personer 
drabbas. 

 Ekvation 2 

  

P (pers) = Förväntat antal omkomna (eller på motsvarande sätt kan antalet lindriga resp. 
allvarliga skador beräknas) 

A = Genomsnittligt antal personer i bil (använt värde i SGI 2011b är 1,7)  

V = Betingad sårbarhet för personer i fordon som hamnar i skred, avser dödsfall (eller 
lindriga resp. allvarliga skador) (se Tabell 51) 

ÅDT = Årsmedeldygnstrafik, dvs. genomsnittligt antal fordon/dygn som trafikerar vägen 
(uppgifter finns i Trafikverkets GIS-tjänst Info om vägar) 

L = Väglängd som täcks av skredområdet (m) 

Vv = Fordonets hastighet före inbromsning. Antas vara lika med hastighetsgräns för väg-
sträckan (km/h) 

Tr = Reaktionstid (s) (använt värde i Falemo, 2011b är 2s) 
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Tabell 51 Betingad sårbarhet. (Falemo 2011b)  

 

Konsekvensen uttryckt i monetära termer gällande människor som vistas på vägar och 
omkommer ges av Ekvation 3. 

� � ���ö���	

� ∗ ��  Ekvation 3 

P (dödsfall) = Förväntat antal omkomna 
VSL = Värdet av ett statistiskt liv 

Bebyggelse 

Det finns en metod angiven i GÄU (Falemo, 2011a) som utgår från taxeringsvärde. 
Grundprincipen i beräkningen är enligt nedanstående formel: 

Marknadsvärde = taxeringsvärde * köpeskillingskoefficient 

Göta älvutredningens delrapport 14 (Falemo, 2011a) har till viss del presenterat underlag 
för detta.  

Det finns även en metod som utgår från att schablonvärden multipliceras med boendeyta 
(Berggren et al. 1991). Även den är delvis beskriven i delrapport 14 från GÄU (Falemo, 
2011a).  

Väg 

Schablonkostnader togs fram för fem olika delsträckor längs Göta älv, se Tabell 52. Kost-
naderna för omledning togs fram via Sampers beräkningsprogram (TRV 2018). Kostna-
der för återuppbyggnad togs fram via personliga kontakter med byggbranschen. Dessa 
schablonvärden kan användas även för andra älvar, men viktigt att beakta är att omled-
ningskostnaden är framtagen utifrån tillgången på omledningsvägar för varje delsträcka 
längs Göta älv. Få eller långa omledningsvägar ger ofta hög kostnad och det är olika från 
fall till fall.  

Det finns även möjlighet att ta fram kostnad genom metoderna: Schablonmetoden, EVA-
förenklad samt EVA-beräkningsprogram (behövs programvara) (Bergman, 2011a).  
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Tabell 52 Schablonvärde enligt GÄU för olika delsträckor (Bergman, 2011a). ÅMD (årsmedeldygn) 
är från Röcklinger (Bergman, 2011a) och uträknade med hjälp av programmet Sampers. ÅMD är 
trafikmängden över ett år utslaget på ett genomsnittligt dygn (vardag och helg). Jämfört med VMD 
som är trafikmängden en genomsnittlig vardag och ÅDT som är årsmedeldygnstrafik. Omlednings-
kostnader och återställandekostnader är från Bergman (2011a) då kostnaden är omräknad till att 
gälla per månad. Omledningskostnad är framtagen med beräkningsprogram Sampers, med beräk-
ningsprogram EVA samt med metoden EVA-förenklad. 

Typsträcka 
 

ÅMD (for-
don/dygn) 

 

Återställande-
kostnad 

(mnkr/100m) 
 

Omledningskostnad (mnkr/månad) 

Sampers EVA EVA-förenklad 

Sträcka A/B 
(väg E45) 

(Surte) 

27 500 12 55   

Sträcka D (väg 
E45) (Lilla Vi-

ken) 

36 000 12 141 235  

Sträcka C (väg 
E45) (Äl-
vängen) 

10 000 12 55 35  

Sträcka E (väg 
E45) (Göta) 

14 000 12 28 62  

Sträcka F (väg 
E45) (Utby-
Slumpån) 

14 000 12 16 33 9 

Kommunala 
vägar samt väg 

625 och väg 
2025 

 1    
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Järnväg 

De metoder som användes i GÄU för att ta fram kostnader i det fall järnvägen drabbas av 
skred sammanfattas nedan, Figur 34. 

 

Figur 34 Sammanställning av metoder för att ta fram kostnader för järnväg om den drabbas av 
skred (Bergman, 2011b). BVH 706 (BV 2005) 

 

För kostnader som gäller återställande av järnvägen har schabloner samlats i Tabell 53. 

Tabell 53. Kostnad för omledning under 1 månad samt återställande av 100 m järnväg. 

 

Per hektar (mnkr) 
 

Skred söder om Älvängen  Skred norr om Älvängen  

Omledning 36 24 

Återställande 5-7 5-7 

Totalt  41-43 29-31 
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Komplettering gjord i denna studie 

Eftersom beräkningsprogrammet Bansek har använts för vissa kostnadsposter och vi inte 
har tillgång till programmet har beräkningarna kompletterats med schabloner från 
BVH 706 (BV 2005).  

Inom uppdraget har en mer detaljerad beräkning av omledningskostnaden utförts enligt 
metod från GÄU (Bergman, 2011a) i vilken BVH 706 (BV 2005) används, men den redo-
visas inte i denna rapport. Den bygger på GÄU men har kompletterats med vissa delar 
som behövs inom aktuellt projekt. Kostnaden ingår dock som en del av totalen i redovi-
sade konsekvenskostnader för OKB i Avsnitt 7.1.4. 

Sjöfart 

För kostnader gällande sjöfart och återställande av älven har schabloner samlats i Tabell 
54. 

Tabell 54 Möjliga kostnader som kommer av att skredmassor hamnar i älven. Kostnad i samband 
med fartygstrafik hör till Göta älv (SGI 2012b). 

Åtgärd Ansatt kostnad per hektar (mnkr) 

Akut insatts, återställande av farled (muddring), för-
stärkningsåtgärder (gäller <100 m från älven) (A) 

51 

Muddring (>100 m från älven) (M) 2,5 

Deponering av ej förorenat sediment (Dep) 2,5 

Fartyg (F) 1 

Rutenheter närmast älven (A+Dep+F) 55 

Rutenheter >100 m från älven (M+Dep+F) 6 

 

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 

För kostnader gällande miljöfarlig verksamhet och förorenade områden har schabloner 
samlats i Tabell 55. 

Tabell 55 Värden som används som underlag för att beskriva merkostnader och samhällsekono-
miska kostnader till följd av att det skreddrabbade området är förorenat eller att miljöfarlig verksam-
het finns på platsen (Andersson-Sköld, 2011).  
*Saneringskostnader med avdrag för de kostnader som skulle ha uppstått om området inte varit förorenat. 
**Bör utredas vidare av verksamhetsägaren i samverkan med berörda myndigheter. 

Verksamhet  Bedömd merkostnad per hektar (mnkr)* 

Förorenat område, Mycket hög risk (klass 1) 22 

Förorenat område, Hög risk (klass 2) 14 

Förorenat område, Måttlig risk (klass 3) 2,3 

Förorenat område, Liten risk (klass 4) 0,5 

Miljöfarlig verksamhet, A-anläggning  0,65 

Miljöfarlig verksamhet, B-anläggning 0,4 
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Miljöfarlig verksamhet, C-anläggning 0,15 

Seveso, Högre kravnivå** Högsta konsekvensklass 

Seveso, Lägre kravnivå** 0,65 

Energi- och ledningsnät 

Inventering av energi- och ledningsnät måste göras genom kontakt med respektive kom-
mun. För kostnader som gäller energi- och ledningsnät har schabloner samlats i Tabell 
56. 

Tabell 56. Kostnader för energi- och ledningsnät (Andersson-Sköld 2011). En grundkostnad för 
återställning av skredat område ingår i Sjöfartskostnad och en kostnad för anläggning (grävarbete) 
ingår i VA-kostnad. 

Anläggning Ansatt kostnad (mnkr) 

Vattenkraftverk  Behandlas som allvarligaste konsekvens  

El-ledningar/Spänning Uppskattad kostnad per 100 m (mnkr) 

12 kV (högspänning) 0,07 (Vattenfall) 

400 V (lågspänning) 0,07 (Vattenfall) 

400 V (lågspänning stam) 0,05 (Vattenfall) 

Transformatorstationer/Spänning Uppskattad kostnad (mnkr) 

Liten transformatorstation/nätstation för distribution 
(matning av ett kvarter, villaområde) 

0,5 

Transformatorstation 40/10 kV (försörjning till mindre 
samhälle) 

20 

Transformatorstation 130 kV (försörjning till större 
samhälle, större industri typ AKZO Nobel Bohus) 

50 

 

VA-system 

Inventering av VA-nätet måste göras genom kontakt med respektive kommun. För kostnader gäl-
lande VA-system har schabloner samlats i Tabell 57. Ansatta kostnader för VA-anläggningar som 
drabbas i skred (Andersson-Sköld 2011). 

*Gäller för huvuddelen av utredningsområdet. Inom Göteborgs kommun kan skadekostnaderna bli betydligt högre med 
tanke på att ledningsnätet är betydligt grövre. För vissa huvudledningar kan skadekostnaden uppgå till mellan 10 000 och 
80 000 kr per m. 
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Tabell 57 Schablonkostnader för olika anläggningar för VA-system (Andersson-Sköld, 2011). 

Anläggning  
Värde för schablonkostnad 

(mnkr) 

Avloppsreningsverk och vattenverk > 8 000 pe 150 

Avloppsreningsverk och vattenverk 1000 < pe < 8 000 50 

Avloppsreningsverk och vattenverk < 1000 pe 10 

Pump- och tryckstegringsstationer  0,5 

Pump- och tryckstegringsstationer alternativ 0,025 per hektar  

Linjeformiga anläggningar * 0,003 per m 

Ytformiga anläggningar, merkostnader som inte ingår i fastigheter-
nas marknadsvärde  

0,1 per ha 

Riskvärdering GÄU och Norsälven 

I både GÄU och Norsälven har GIS använts för att beräkna risken för ingående områden. 
I GÄU lades sannolikhetsklassen, se Tabell 58, ihop med konsekvensklassen, se Tabell 
60, för varje 100x100 m ruta, varje ruta fick ett talpar som identifierade risknivån, se risk-
matris i Avsnitt 3.1.4. Rutorna sammanbands därefter till ytor med samma risknivå. I 
Norsälven är rutorna 10x10 m men i övrigt samma princip. Innebörden av de olika riskni-
våerna i riskmatris för GÄU respektive Norsälven redovisas i Figur 35. I Tabell 59 redo-
visas samband mellan sannolikhet för skred och säkerhetsfaktorn för skred för olika typ-
fall med olika VF. 

Tabell 58 Klassning av skredsannolikhet. 

Sannolikhetsklass Sannolikhet för skred Relativ brottsannolikhet 

S1 Försumbar Pf  <  3⋅10-6 

S2 Låg 3⋅10-6  ≤  Pf   <  1⋅10-4 

S3 Viss 1⋅10-4  ≤  Pf   <  3⋅10-3 

S4 Tydlig 3⋅10-3  ≤  Pf   <  1⋅10-1 

S5 Påtaglig Pf  ≥  1⋅10-1 

 

Tabell 59 Samband mellan sannolikhet för skred och säkerhetsfaktorn för skred för olika typfall med 
olika variationskoefficienter på säkerhetsfaktorn, VF. 

Relativ brottsannolikhet VF 9% VF 15% VF 20% 

Pf  <  3⋅10-6 F > 1,5 F > 2,0 F > 2,5 

3⋅10-6  ≤  Pf   <  1⋅10-4 1,4 < F ≤ 1,5 1,75 < F ≤ 2,0 2,1< F ≤ 2,5 

1⋅10-4  ≤  Pf   <  3⋅10-3 1,25 < F ≤ 1,4 1,5 < F ≤ 1,75 1,75 < F ≤ 2,1 

3⋅10-3  ≤  Pf   <  1⋅10-1 1,1 < F ≤ 1,25 1,2 < F ≤ 1,5 1,3 < F ≤ 1,75 

Pf  ≥  1⋅10-1 F ≤ 1,1 F ≤ 1,2 F ≤ 1,3 
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Tabell 60 Klassning av konsekvenser av skred. 

Konsekvensklass Konsekvenser av skred Skadevärde 

K1 Lindriga < 6 mnkr 

K2 Stora 6 - 35 

K3 Mycket stora 35 - 150 

K4 Extremt stora 150 – 650 

K5 Katastrofala > 650 

 

 
 

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 stabilitetsutredning. 
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. 

Figur 35 Innebörden av de olika skredrisknivåerna enligt SGI-metoden. 
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Bilaga 5. Exempel Tord Olssons 
metod – väg (Finngösa) 

 

Figur 36 Översikt utredningsområde med läge för beräkningssektioner (Sweco 2004). 

Arbetsordning: 

Förutsättning: Tidigare bestämning eller skattning av säkerhetsfaktorn F och arbetsord-
ning 

1. Bestämning av UKO–Undersökningars kvalitet och omfattning, mått på osäkerhet 
i bestämningen av F 

2. Bestämning av SRF–Skredriskfaktorer, modellosäkerhet - relevans av F som mått 
på skredsäkerhet  
a) Skredfrekvens i området–Släntens "historia", delmått l på modellosäkerhet  
b) Förändringar i området–Släntens "framtid", delmått 2 på modellosäkerhet  

3. Sammanvägning av punkt 1 och 2 ger Skredbenägenhetsklass, mått på skredsan-
nolikhet 

4. Bestämning av konsekvensklass, "summering" av person-, egendom-, miljö- och 
samhällskostnader samt immateriella kostnader12  

5. Punkt 3 och 4 ger en risknivå  
6. Punkt 2 och 4 ger en bedömning av förstärkningsåtgärd. 

 

Inledande beräkningsresultat 

Sektion C (Figur 37) 

Ursprunglig stabilitet, anisotropi:  Fc: 1,22 Fk: 1,18 

Stabilitet med åtgärd, anisotropi: Fc, åtg: 1,3 Fk åtg: 1,25 

                                                      
12 I nuvarande version är immateriella kostnader kvar. 
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Figur 37. Befintlig stabilitet, odränerad beräkning (Sweco 2004). 

Punkt 1 - Bestämning av UKO  

 Sektion C 

Jordlagerföljd och geometri 5 

Hållfasthet 5 

Portryck och grundvattennivåer 4 

Utredarens erfarenhet 5 

Summa 19 

 

Sammanfattande bedömning: UKO = 5, Högkvalitativ utredning. 

Punkt 2 - Bestämning av SRF 

 Sektion C 

Gamla Skredärr 3 

Nya skredärr 2 

Gammal väg 1 

Påtagliga sättningar/rörelser 3 

Exploatering förväntas 2 
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Mänsklig aktivitet förväntas 2 

Erosion pågår och kan förvän-
tas 

5 

Summa 18 

 

Bedömning SRF = 3. 

Punkt 3 - Skredbenägenhetsklass 

 Sektion C 

Fc / Fk 1,22 / 1,18 

UKO 5 

SRF 3 

SBK (ur diagram, se Figur 38) 4 

 

 

Figur 38 Diagram Skredbenägenhetsklass (illustration av princip – gröna pilar och cirkel för aktuell 
värdering). 
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Punkt 4 - Konsekvensvärdering 

Nedan redovisas ett exempel för konsekvensvärdering enligt Tord Olssons metod kom-
pletterat med SGI-metoden (framtagen för aktuellt projekt). 

Person 

a) Skada inom vts (vägtrafiksystemet): anställda och trafikanter (GÄU) 
Referens: Metodik konsekvensbedömning – Kartläggning, exponering, sårbarhet 
och värdering av liv (Falemo 2011b). 

b) Skada i omgivningen: tredje man  
Referens: Metodik konsekvensbedömning – Kartläggning, exponering, sårbarhet 
och värdering av liv (Falemo 2011b). 

Egendom 

c) Skada inom vts (vägtrafiksystemet) 
Referens: Metodik konsekvensbedömning – Väg, (Bergman 2011a) 

d) Skada i omgivningen 
Referens: Uppskattat pris via Hemnet 

Miljö 

e) Skada på naturresurser, natur-kulturmiljöer 
Referens: Riskanalys vald järnvägssträcka Fördjupning, (BV 2008) 

Immateriell 

f) Förtroendeskada etc.  
Referens: Riskanalys vald järnvägssträcka Fördjupning, (BV 2008) 

Finans 

g) Skada inom vts (vägtrafiksystemet): direkt kostnadsökning för restid, fordon, tra-
fikolyckor, emissioner, drift och underhåll 
Referens: Riskanalys vald vägsträcka Fördjupning (VV 2005c) 

h) Skada i omgivningen: indirekta kostnadsökningar för industri/samhälle på grund 
av försenade och inställda vägtransporter 
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Avgränsning 

 

Figur 39 Flygbild av väg vid Finngösa (Eniro flygfoto). 

Det antas att det kan gå ett skred på 170 m, som tar med sig 0 byggnader, ca 80 m av väg 
E20 (med 3 filer i vardera riktningen) och ca 130 m av GC-väg, se Figur 39. Den södra 
körriktningen blir delvis drabbad och är inte körbar. Göteborgsvägen drabbas inte och kan 
användas som omledningsväg. 

Person 

Värdet av liv: 17,5 mnkr (2001 års värde) (VV 2005c). 

a) Skada inom vts (vägtrafiksystemet): anställda och trafikanter 
 
Enligt GÄU Delrapport 15 kan värdet av trafikanter beräknas utifrån sannolikheten 
att personer kommer att skadas eller omkomma enligt Ekvation 4 (Falemo, 2011b).  

För att bedöma konsekvenser för trafikanter på väg som drabbas av skred krävs 
uppgifter om:  

1. Skredets utbredning: den väglängd som täcks av skredområdet.  
2. Trafikmängd, dvs. årsmedeldygnstrafik (ÅDT).  
3. Hastighetsgräns.  

 Ekvation 4 
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Tabell 61. Värden som används i ovanstående ekvationen, Ekvation 4, för att beräkna kostnad i 
samband med omkomna på vägar. 

[•] Beskrivning  Använt värde Referens 

ÅDT Årsmedeldygnstrafik (antal fordon) 48897 13 

A Genomsnittligt antal personer i bilen. 1,7 GÄU Del 15 

Vliv Betingad sårbarhet för personer i fordon som hamnar i skred 
(omkomna) 

0,009 GÄU Del 15 

L Väglängd som täcks av skredområdet (m) 80  

Tr Reaktionstid (s) 2 GÄU Del 15 

Vv Fordonets hastighet före inbromsning (antas vara vägens has-
tighetsgräns (km/h) 

80 GÄU Del 15 

VSL Kalkylvärde gällande omkommen (mnkr) 17,5 Rvv 

C 
liv 

Samhällsekonomisk kostnad (omkomna)(mnkr) 1,296 Beräknat 

 

Kostnad, se Tabell 61, omkomna trafikanter = 1,3 mnkr 

 
b) Skada i omgivningen: tredje man 

Det finns inga byggnader som antas kunna drabbas av skred och därmed inga boende som 
kan omkomma. 

Kostnad, omkomna boende = 0 mnkr 

  

                                                      
13 Sveriges vägar på karta http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/sveriges-vagar-pa-karta/  
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Egendom 

c) Skada inom vägtrafiksystemet 

Enligt GÄU Delrapport 17 kan uppbyggnad av kommunal väg kosta ca 1 mnkr/100m och 
europaväg kosta ca 12 mnkr/100m (Bergman, 2011a). Det antas att kostnad för enskild 
väg ligger på halva kostnaden av kommunal väg, dvs. 0,5 mnkr/100m.  

Det antas att 80 m av väg E20 drabbas. 0,8 * 12 mnkr = 9,6 mnkr 

Kostnad, vägar = 9,6 mnkr 

d) Skada i omgivningen 

Det antas att inga byggnader kan drabbas av ett skred. 

Kostnad, byggnader = 0 mnkr 

Miljö 

e) Skada på naturresurser, natur-kulturmiljöer. 

Vattentäkt 

Enligt Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats där rapport med kommunala vatten-
skyddsområden listas anges enbart Kåsjön som täkt i Partille kommun. Det påverkas inte 
av ett skred inom fallstudieområdet.  

Natur- och kulturområde 

Om ett natur- och kulturområdena enligt Tabell 62 finns inom skredområdet ger det ett 
ekonomiskt skadevärde enligt Tabell 64. 

Tabell 62 De områden som finns inom natur- samt kulturmiljövården och har listats inom rapport 
Riskanalys vald vägsträcka (VV 2005b). 

Naturmiljö Kulturmiljö 

Ramsar (konventionen om våtmarker) Kulturreservat 

Nationalparker Riksintressen 

Naturreservat Fornminnen 

Natura 2000 Skyddsvärda kulturobjekt 

Områden av riksintresse Lokala kulturmiljöintressen 

Områden med rödlistade arter  

Biotopsskyddsområde  
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Figur 40 Via karttjänsten Skyddad natur hos Naturvårdsverket kan man se att inom utredningsom-
rådet finns Natura 2000-område i Säveån samt ett riksintresse för naturvård och friluftsliv längs 
ån.14 

 

Figur 41 Via karttjänsten Fornsök hos Riksantikvarieämbetet kan man se att det inte finns kulturmil-
jöer inom utredningsområdet.15 

 

I utredningsområdet har följande natur- och kulturområden identifierats, se Figur 40 och 
Figur 41 (enligt Tabell 62)13: 

- Natura 2000-område (natur) 
- Riksintresse för naturvård och friluftsliv (natur) 

Konsekvenserna för eventuella natur- och kulturområdena bedöms enligt de faktorer som 
är listade i Tabell 63. En mycket enkel bedömning är gjord som ingår i underlaget för va-
let av konsekvenskategori i Tabell 64 (det vill säga kostnaden). 

                                                      
14 Skyddad natur http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  
15 Fornsök http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  
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Tabell 63 Faktorer som påverkar konsekvenserna för natur- och kulturområden. 

Konsekvenser påverkas av faktorerna: Bedömning 

Vad kan påverkas? Natura2000, Riksintresse 

Hur mycket kan påverkas? En å drabbas som kan sprida effekten nedströms 

Tillfällig eller permanent påverkan?  ? 

Sannolikhet för påverkan? Stor (ligger nära) 

 

I begreppet miljö enligt tabell 64 innefattas troligtvis konsekvenser för vattentäkt, natur- 
samt kulturområde. Det finns naturområden enligt tabell 63 och det antas därför bli tillfäl-
liga konsekvenser för miljön (se tabell 64). 

Det antas bli tillfälliga konsekvenser för miljön. 
Kostnad, miljö = <10 mnkr 

Immateriellt 

f) Förtroendeskada etc.  

Det antas bli nationell negativ uppmärksamhet.   
Kostnad, immateriellt = <100 mnkr 

Tabell 64 Risknivåer från Riskanalys vald järnvägssträcka (BV 2008). (Mkr = miljoner kronor, mnkr). 
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Finans 

a) Skada inom vts (vägtrafiksystemet): direkt kostnadsökning för restid, fordon, trafiko-
lyckor, emissioner, drift och underhåll 

För beräkning av kostnaden gällande omledning används rapport Riskanalys vald väg-
sträcka Fördjupning, Bilaga 7 EVA-systemet (VV 2005c).  

Schabloner som används redovisas i Tabell 65, samt underlag för omledningsväg i Ta-
bell 66. 

Tabell 65. Kostnad kilokronor (kkr) per 1000 ÅDT och km och dygn för olika vägar och bredder för 
personbilar (Pb), lastbilar utan släp (Lbu) och lastbilar med släp (Lbs) (VV 2005c).   

 

 

Vald omledningsväg, se Figur 42. 

 

Figur 42. Vald omledningsväg med hjälp av ”Sveriges vägar på karta”.16 

  

                                                      
16 Sveriges vägar på karta http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/sveriges-vagar-pa-karta/ 
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Tabell 66. Indata för berörda vägsträckor. 

 Skredad väg Omledningsväg 

Vägnummer E20 Partillevägen (535) + Göteborgsvägen (535) + Till-
fällavägen 

Sträcka (km) 0,8 3,3 

Bredd (m) 13 6 

Hastighet (km/h) 80 60 

ÅDT (totalt) 48897 kommunal 

ÅDT (lastbil) 4612  

 

Genom ”Sveriges vägar på karta” (Trafikverket) kan man få uppgift om Total ÅDT samt 
Lastbilar ÅDT. Som förenkling används endast schablonen för lastbilar med släp (Lbs i 
Tabell 65). Kostnad beräknas alltså för personbilar och lastbilar med släp. Indata för aktu-
ella vägsträckor redovisas i Tabell 66. 

Före 
Kostnad per dygn: 
Personbilar: (48897 Pb/dygn*3,35 kr*0,08 km)/1000  
Lastbilar: (4612 Lb/dygn*14,17*0,08 km)/1000 
Totalt: Personbilar + Lastbilar = 18 kkr 

Efter 
Kostnad per dygn: 
Omledningssträcka  
Personbilar: (48897 Pb/dygn*4,49*3,3 km)/1000  
Lastbilar: (4612 Lb/dygn*15,66 kr*3,3km)/1000 
Totalt, omledningssträcka (personbilar + lastbilar) = 962 kkr 

Skillnad (Efter – Före) 
Totalkostnad för avstängning per dygn: 
962 kkr-18 kkr = 944 kkr 

Antar 100 dygns avstängning: 
944 kkr * 100 dygn = 94 400 kkr  
Kostnad, omledning = 94 mnkr (3 månaders avstängning) 

 

b) Skada i omgivningen: indirekta kostnadsökningar för industri/samhälle pga försenade 
och inställda vägtransporter 

 
Det finns ingen kostnadsuppskattning för detta.  
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Totalt resultat 

Person (Totalt 1,3 mnkr) 

a) Skada inom vts (vägtrafiksystemet): anställda och trafikanter (GÄU) 
Kostnad, omkomna trafikanter = 1,3 mnkr 
 

b) Skada i omgivningen: tredje man  
Kostnad, omkomna boende = 0 mnkr 

Egendom (Totalt 9,6 mnkr) 

c) Skada inom vts (vägtrafiksystemet) 
Kostnad, vägar = 9,6 mnkr 
 
Skada i omgivningen 
Kostnad, byggnader = 0 mnkr 

Miljö (Totalt <10 mnkr) 

d) Skada på naturresurser, natur-kulturmiljöer 
Kostnad, miljö = < 10 mnkr 

Immateriell (Totalt <100 mnkr) 

e) Förtroendeskada etc.  
Kostnad, immateriellt = < 100 mnkr 

Finans (Totalt 94 mnkr) 

f) Skada inom vts (vägtrafiksystemet): direkt kostnadsökning för restid, fordon, tra-
fikolyckor, emissioner, drift och underhåll 
Kostnad, omledning = 94 mnkr 
 

g) Skada i omgivningen: indirekta kostnadsökningar för industri/samhälle pga förse-
nade och inställda vägtransporter 
Det finns ingen kostnadsuppskattning för detta.  

Total kostnad: 215 mnkr (Klass 5, enligt Tabell 67) 3 månader avstängning 

Tabell 67. Konsekvensnivåer (VV 2005c) 

Konsekvens  Ord Siffror 

1 Mycket liten <0,1 mnkr 

2 Liten 0,1-1 mnkr 

3 Stor 1-10 mnkr 

4 Mycket stor 10-100 mnkr 

5 Katastrofal >100 mnkr 
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Punkt 5 – Risknivå 

Bestämning av lägsta säkerhetsfaktor utan krav på åtgärd, se Figur 43. 

 Sektion C 

Fc / Fk 1,22 / 1,18 

UKO 5 

SRF 3 

Konsekvensklass 5 

Fc,krav u åtgärd / Fk,krav u åtgärd 1,33 / 1,23 

 

Resultat: Inte ok. En åtgärd behöver dimensioneras. 

 

Figur 43 Lägsta säkerhetsfaktor vid odränerad och kombinerad analys som utan åtgärd föreslås ac-
cepteras för olika kombinationer av UKO och SRF vid olika konsekvensklasser. 
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Punkt 6 – Bedömning av förstärkningsåtgärd 

Ur Figur 44 erhålls krav på Fc respektive Fk efter åtgärd. 

 Sektion C 

SRF 3 

Konsekvensklass 5 

Fckrav m åtgärd / Fkkrav m åtgärd 1,4 / 1,3 

 

 

Figur 44 Lägsta acceptabla säkerhetsfaktor för odränerad och kombinerad analys för förstärkt slänt.
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Bilaga 6. Exempel Tord Olssons 
metod – järnväg (OKB) 

 

Figur 45 Översikt undersökningar i läge för beräkningssektion (WSP 2011). 

Arbetsordning: 

Förutsättning: Tidigare bestämning eller skattning av säkerhetsfaktorn F och arbetsord-
ning 

1. Bestämning av UKO–Undersökningars kvalitet och omfattning, mått på osäkerhet 
i bestämningen av F 

2. Bestämning av SRF–Skredriskfaktorer, modellosäkerhet - relevans av F som mått 
på skredsäkerhet  
a) Skredfrekvens i området–Släntens "historia", delmått l på modellosäkerhet  
b) Förändringar i området–Släntens "framtid", delmått 2 på modellosäkerhet  

3. Sammanvägning av punkt 1 och 2 ger Skredbenägenhetsklass, mått på skredsan-
nolikhet 

4. Bestämning av konsekvensklass, "summering" av person-, egendom-, miljö- och 
samhällskostnader samt immateriella kostnader17  

5. Punkt 3 och 4 ger en risknivå  
6. Punkt 2 och 4 ger en bedömning av förstärkningsåtgärd. 

                                                      
17 I nuvarande version är immateriella kostnader kvar. 
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Inledande beräkningsresultat 

Sektion 145+780V med belastning 53 kPa (Stax25), Figur 46 och Figur 47.  

Ursprunglig stabilitet:  Fc: 1,04 

Stabilitet med åtgärd: Fc, åtg: 1,53 Fk åtg: 1,74 

 

Figur 46 Befintlig stabilitet, odränerad beräkning (WSP 2011). 

 

 

Figur 47 Stabilitet med åtgärd, odränerad beräkning (WSP 2011). 
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Punkt 1 - Bestämning av UKO 

 Sektion 145+780V 53 kPa 

Jordlagerföljd och geometri 4 

Hållfasthet 3 

Portryck och grundvattennivåer 2 

Utredarens erfarenhet 4 

Summa 13 

 

Sammanfattande bedömning: UKO = 3, Tillfredsställande. 

Punkt 2 - Bestämning av SRF 

 Sektion 145+780V 53 kPa 

Gamla Skredärr 1 

Nya skredärr 1 

Gammal väg 1 

Påtagliga sättningar/rörelser 2 

Exploatering förväntas 3* 

Mänsklig aktivitet förväntas 3* 

Erosion pågår och kan förvän-
tas 

1 

Summa 12 

*Exploatering och mänsklig aktivitet förväntas vad gäller uppgradering av järnvägsnätet. 

Bedömning SRF = 2. 

Punkt 3 - Skredbenägenhetsklass 

 Sektion 145+780V 53 kPa 

Fc / Fk 1,04 / - 

UKO 3 

SRF 2 

SBK (ur diagram nedan) 5 
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Figur 48 Diagram Skredbenägenhetsklass (illustration av princip – gröna pilar och cirkel för aktuell 
värdering). 

Punkt 4 - Konsekvensvärdering 

Nedan redovisas ett exempel för konsekvensvärdering enligt Tord Olssons metod för 
järnvägar kompletterat med SGI-metoden. 

Person 

i) Skada inom jvts (järnvägtrafiksystemet): anställda och trafikanter (GÄU) 
Ingen metod finns 

j) Skada i omgivningen: tredje man  
Referens: Metodik konsekvensbedömning – Kartläggning, exponering, sårbarhet 
och värdering av liv (Falemo 2011b). 

Egendom 

k) Skada inom jvts (järnvägtrafiksystemet) 
Referens: Metodik konsekvensbedömning – Järnväg (Bergman 2011b). 

l) Skada i omgivningen 
Referens: 
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Miljö 

m) Skada på naturresurser, natur-kulturmiljöer 
Referens: Riskanalys vald järnvägssträcka, Fördjupning (BV 2008) 

Immateriell 

n) Förtroendeskada etc.  
Referens: Riskanalys vald järnvägssträcka, Fördjupning (BV 2008). 

Finans 

o) Skada inom jvts (järnvägtrafiksystemet): direkt kostnadsökning för restid, fordon, 
trafikolyckor, emissioner, drift och underhåll 
Referens: Riskanalys vald järnvägssträcka, Fördjupning (BV 2008). 

p) Skada i omgivningen: indirekta kostnadsökningar för industri/samhälle på grund 
av försenade och inställda vägtransporter 

Avgränsning 

 

Figur 49 Flygbild av järnväg vid Åbyn norr om Gävle (Eniro). 

Det antas att det kan gå ett skred på 100 m som bara drabbar omgivande åkermark, se Fi-
gur 49.  
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Person 

Värdet av liv: 17,5 mnkr (2001 års värde) (VV 2005c). 

g) Skada inom jvts (järnvägtrafiksystemet): anställda och trafikanter 

Enligt Rvj påverkar tre faktorer konsekvensens storlek: 

- Antal personer som exponeras 
- Möjligheter till förvarning 
- Hur våldsam påverkan är (beroende av tågets hastighet, nivåskillnader, släntlut-

ning) 

Kalkylvärde (2005 års värde) är 18,4 mnkr enligt Rvj.  

Inom Rvj finns ingen metod angiven för att ta reda på ovanstående faktorer och hur de 
ska bedömas. Inte heller i GÄU finns metod angiven för att beräkna skada på personer 
inom järnvägssystemet.  

Kostnad, omkomna: Inget värde är beräknat 

 

h) Skada i omgivningen: tredje man 

Det finns inga byggnader som antas kunna drabbas i skredet och därmed inga boende som 
kan omkomma. 

 Kostnad, omkomna boende = 0 mnkr 
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Egendom 

i) Skada inom järnvägtrafiksystemet 

Det finns ingen metod angiven i Rvj för hur egendom ska beräknas. Enligt GÄU Delrap-
port 18 kan uppbyggnad av järnväg kosta 5-7 mnkr/100 m dubbelspår (Bergman, 2011b).  

Det antas att 100 m av järnvägen drabbas. 1 * 6 mnkr = 6 mnkr 

Kostnad, järnvägar = 6 mnkr 

j) Skada i omgivningen 

Det antas att inga byggnader kan drabbas av ett skred. 

 Kostnad, byggnader = 0 mnkr 

Miljö 

k) Skada på naturresurser, natur-kulturmiljöer. 

Naturresurs (vattentäkt) 

Drabbas en vattentäkt av förorening eller av skredmassor finns ekonomiska värden enligt 
Tabell 68, från Riskanalys vald vägsträcka (VV2005c). I Riskanalys vald järnvägssträcka 
(BV 2008) finns det inga värden angivna för övriga faktorer som kan påverka värdet av 
en vattentäkt, Tabell 69. 

Tabell 68. Vattentäktens storlek och uttagbart flöde ger en vägledning för bedömning av täktens 
värde (VV 2005c). 

Tillgång Uttag m3/d Värde 

Mycket stor >2000 m3/d 100 mnkr – 10 mdkr 

Stor 400-2000 m3/d 10 mkr – 1 mdkr 

Måttlig <400 m3/d 1 – 100 mnkr 

 

Konsekvensvärdet påverkas även av övriga faktorer som anges i Tabell 69. 

Tabell 69. Övriga faktorer som påverkar värdet av en vattentäkt (VV 2005c).  

Konsekvenser påverkas av faktorerna: Bedömning: 

Blir skadan bestående?  

Är sanering möjlig på sikt?  

Finns beredskap för alternativ försörjning?  

Finns reservvattentäkt?  

 

Bedömd påverkan på en vattentäkt sammanförs med bedömd påverkan på natur- och kul-
turområde och ett värde fås via Figur 52.  
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Natur- och kulturområde 

Om ett natur- och kulturområdena enligt Tabell 70 finns inom skredområdet, se Figur 50 
och Figur 51, ger det ett ekonomiskt skadevärde enligt Figur 52. 

Tabell 70. De områden som finns inom natur- samt kulturmiljövården och har listats inom rapport 
Riskanalys vald järnvägsträcka (BV 2008). 

Naturmiljö Kulturmiljö 

Ramsar (konventionen om våtmarker) Kulturreservat 

Nationalparker Riksintressen 

Naturreservat Fornminnen 

Natura 2000 Skyddsvärda kulturobjekt 

Områden av riksintresse Lokala kulturmiljöintressen 

Områden med rödlistade arter  

Biotopsskyddsområde  

 

 

Figur 50 Via karttjänsten Skyddad natur hos Naturvårdsverket syns att inga naturmiljöer finns inom 
utredningsområdet. 
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Figur 51. Via karttjänsten Fornsök hos Riksantikvarieämbetet syns att inga kulturmiljöer finns inom 
utredningsområdet. 18 

I utredningsområdet har inga natur- och kulturområden identifierats, se Figur 50 och Fi-
gur 51. 

Eventuella konsekvenserna för naturområdena bedöms enligt de faktorer som är listade i 
Tabell 71 och för kulturområden används Tabell 72. 

Tabell 71. Faktorer som påverkar konsekvenserna för naturområden (BV 2008). 

Konsekvenser påverkas av faktorerna: Bedömning: 

Vad kan påverkas?  

Hur mycket kan påverkas?  

Tillfällig eller permanent påverkan?  

Sannolikhet för påverkan?  

 

Tabell 72 Faktorer som påverkar konsekvenserna för kulturområden (BV 2008). 

Konsekvenser påverkas av faktorerna:  Bedömning: 

Skadas objektet helt eller delvis?  

Kan objektet repareras?   

Sannolikhet för att händelsen ska leda till skada?  

 

                                                      
18 Fornsök http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  
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I begreppet miljö enligt Figur 52 innefattas troligtvis konsekvenser för vattentäkt, natur- 
samt kulturområde (BV 2008).  

Kostnad (naturresurs, natur- och kultur) = 0 mnkr 

 

Figur 52. Risknivåer från Riskanalys vald järnvägssträcka (BV 2008). 

  



Statens geotekniska institut 2018-06-30

1.1-1502-0118

 
 
 

139 (150) 
 

Immateriellt 

l) Det antas bli nationell negativ uppmärksamhet enligt Figur 52. 

Kostnad, immateriellt =10-100 mnkr 

Finans 

m) Skada inom jts (järnvägtrafiksystemet): direkt kostnadsökning för restid, fordon, trafi-
kolyckor, emissioner, drift och underhåll 

Riskanalys vald järnvägssträcka (BV 2008) anger att det är svårt att beräkna de finansiella 
konsekvenserna eftersom det är många faktorer som spelar in. Men för att grovt bedöma 
konsekvenserna har järnvägsnätet delats in i tre prioritetsklasser beroende på hur stora 
konsekvenserna bedöms bli.  

Konsekvensernas storlek beror av: 

- Hur stor trafiken är på sträckan (person- och godståg), 
- Trafikens prioritet (pendeltågstrafik, regional tågtrafik, godståg och interregional 

tågtrafik med höga krav på kort transporttid och hög leveransprecision), 
- Möjlighet till omledning av trafiken. Omledning sker på annan järnvägssträcka 

om det finns, eller via andra transportslag (väg, sjöfart). I vissa fall kan inte om-
ledning ske och då uteblir transporten.  

Prioritetsklasser: 

- Prioritetsklass 1: Omfattande godstågstrafik, persontågstrafik, prioriterad trafik 
med höga krav på kort transporttid och hög leveransprecision (gods- och person-
tåg). 

- Prioritetsklass 2: Ansenlig trafik (gods- eller persontåg) utan särskild prioritet. 
- Prioritetsklass 1: Liten trafik (gods eller persontåg) utan särskild prioritet. 

När man tittar på en specifik sträcka kan den klassas upp om man gör en bedömning att 
den klassats fel. Indelningen tar inte hänsyn till omledningsmöjligheter. Se Figur 53 för 
järnvägssträckornas prioritetsklasser.  
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Figur 53 Järnvägssträckornas prioritet vad gäller finansiella konsekvenser (BV 2008). 
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Vilken konsekvensklass det blir för prioritetsklasserna beror av avbrottets längd (se Ta-
bell 73). Det monetära värdet för respektive konsekvensklass redovisas i Tabell 74. 

Tabell 73 Konsekvensklassen beror av avbrottets längd samt prioritetsklassen (BV 2008). 

 

Tabell 74 Konsekvensklassernas monetära värde (BV 2008).  

Konsekvensklasser Värde (mnkr) 

4 >100 

3 >10 

2 >1 

1 <1 

 

Bedömning 

Prioritetsklass: Enligt Figur 53 har järnvägssträckan vid Åbyn prioritetsklass 1. 

Avbrottets längd: Avbrottets längd bedöms bli över 30 dagar. 

Övriga aspekter: Det finns 1 omledningsväg som också har prioritetsklass 1, dvs. omfat-
tande tågtrafik (Figur 53). Jämfört med övriga delar av landet bedöms det vara få omled-
ningsvägar. 

Det blir konsekvensklass 4. 

Kostnad, omledning = > 100 mnkr 

n) Skada i omgivningen: indirekta kostnadsökningar för industri/samhälle på grund av 
försenade och inställda vägtransporter 

Det finns ingen kostnadsuppskattning för detta.  
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Totalt resultat 

Person (Totalt 0 mnkr) 

h) Skada inom jvts (järnvägstrafiksystemet): anställda och trafikanter  
Det finns ingen kostnadsuppskattning för detta. 
 

i) Skada i omgivningen: tredje man  
Kostnad, omkomna boende = 0 mnkr 

Egendom (Totalt 6 mnkr) 

j) Skada inom (järnvägstrafiksystemet): 
Kostnad, järnvägar = 6 mnkr 
 

k) Skada i omgivningen 
Kostnad, byggnader = 0 mnkr 

Miljö (Totalt 0 mnkr) 

l) Skada på naturresurser, natur- och kulturmiljöer 
Kostnad = 0 mnkr 

Immateriell (Totalt <100 mnkr) 

m) Förtroendeskada etc.  
Kostnad, immateriellt = 10-100 mnkr 

Finans (Totalt 100 mnkr) 

n) Skada inom jvts (järnvägstrafiksystemet):: direkt kostnadsökning för restid, for-
don, trafikolyckor, emissioner, drift och underhåll 
Kostnad, omledning = > 100 mnkr 
 

o) Skada i omgivningen: indirekta kostnadsökningar för industri/samhälle pga förse-
nade och inställda vägtransporter 
Det finns ingen kostnadsuppskattning för detta. 

Total kostnad: 206 mnkr (Klass 4 enligt tabell 75) 

Tabell 75 Konsekvensklasser enligt Riskanalys vald järnvägssträcka (BV 2008). 

Konsekvens Ord Siffror 

1 Liten 0,1-1 mnkr 

2 Stor 1-10 mnkr 

3 Mycket stor 10-100 mnkr 

4 Katastrofal >100 mnkr 
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Punkt 5 – Risknivå  

Bestämning av lägsta säkerhetsfaktor utan krav på åtgärd, se Figur 54. 

 Sektion 145+780V 53 kPa 

Fc / Fk 1,04 / - 

UKO 3 

SRF 2 

Konsekvensklass 4 

Fckrav u åtgärd / Fkkrav u åtgärd 1,48 / 1,36 

 

Resultat: Inte ok. En åtgärd behöver dimensioneras. 

 

Figur 54 Lägsta säkerhetsfaktor vid odränerad och kombinerad analys som utan åtgärd föreslås ac-
cepteras för olika kombinationer av UKO och SRF vid olika konsekvensklasser. 
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Punkt 6 – Bedömning av förstärkningsåtgärd 

Ur Figur 55 erhålls krav på Fc respektive Fk efter åtgärd. 

 Sektion 145+780V 53 kPa 

SRF 2 

Konsekvensklass 4 
 

Fckrav m åtgärd / Fkkrav m åtgärd 1,35 / 1,25 

 

 

Figur 55 Lägsta acceptabla säkerhetsfaktor för odränerad och kombinerad analys för förstärkt slänt. 
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Bilaga 7. Exempel Claes Aléns 
metod - Finngösa 

Arbetsordning: 

1. Stabilitetsanalys görs för två lastfall som resulterar i säkerhetsfaktorer som i me-
toden kallas F0 och F1: 
F0 = Befintliga förhållanden med permanenta laster 
F1= Befintliga förhållanden med permanenta laster plus tillskott av variabla las-
ter. 

2. Utifrån resultaten på F0 och F1 ges ur tabeller vilken säkerhetsklass (SK0-SK3 ) 
aktuell vägsträcka/slänt uppfyller för befintliga förhållanden. 

3. Utifrån resultaten av F0 och F1, samt val av gällande SK för vägen/slänten, ges ur 
diagram vilken säkerhetsfaktor F2 som är önskvärd för vägen/slänten. F2 används 
sedan som underlag för beslut om huruvida stabilitetshöjande åtgärder behöver 
utföras. 
 

 

Figur 56 Översiktskarta över utredningsområdet och utförda beräkningssektioner (Sweco 2004/Gol-
der 2016). 
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Figur 57 Odränerad analys, Sektion C (Golder 2016). 

 

Figur 58 Kombinerad analys, Sektion C (Golder 2016). 

 



Statens geotekniska institut 2018-06-30

1.1-1502-0118

 
 
 

147 (150) 
 

 

Figur 59 Odränerad analys utan trafiklast, F0, Sektion C (Golder 2016/omräknad av SGI 2018). 

 

Tabell 76 Resultat Stabilitetsberäkningar (arbetsordning steg 1 och 2). 

Sekt. F0 F1 SK Kommentar 

C 1,31 1,24 SK0 Diagram F0=1,3 använt 

 

 

 

Figur 60 SK för odränerad analys. 
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Tabell 77 Resultat åtgärdsanalys (arbetsordning steg 3). 

Sekt F0 F1 SK SK val F2 Fc* Ok/Ej ok Kommentar 

C 1,31 1,24 SK0 SK2 1,41 1,35 Ej ok* F1=1,3 

*Enligt utredningen 2016 har man utgått från Skredkommissionens rapport och rekommenderat 
Fc=1,35 efter åtgärd. Ej ok avseende krav, F2, enligt Claes Aléns metod. 

 

Figur 61 Diagram erforderlig säkerhetsfaktor för tillfredsställande stabilitet för F1 = 1,3. 

 

Figur 62 Odränerad stabilitet med åtgärd (Golder 2016).
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Bilaga 8. Resultatsammanställning alla områden 
I Tabell 78 sammanfattas resultat per metod och område. 

Tabell 78 Sammanställning av resultat per metod och område. Där rutan är markerad med ”–” har ingen utvärdering utförts för just det fallet. 

Metod 

Finngösa (Fördjupad) Ulvesund (Detaljerad) Åkerström (Fördjupad) OKB Stax 25 (Detaljerad) 

Sweco-04 Sweco-04 Golder-16 Bohusgeo-03 WSP-16 Vectura-13 Vectura-13 WSP-11 WSP-11 

C C C 0/468 0/480 A A 145+780V, 53 kPa 

U
n

d
er

la
g 

ge
o

te
kn

is
k 

u
tr

ed
n

in
g Fc 

- - - 0,9 1,09 1,16 1,16 1,04 1,04 

Fc anisotropi 1,22 1,22 1,24 - - 1,26 1,26 - - 

Fk 1,18 1,18 1,2 1,2 0,9 1,01 1,01 1,01 - 

Fc m åtg 1,5 1,5 1,35 1,52 1,5 1,55 1,55 1,53 1,52 

Fk m åtg 1,4 1,4 1,32 1,32 1,39 1,26 1,26 1,74 - 

Fckrav IEG/TK Geo 13 1,4-1,3/1,5 1,4-1,3/1,5 1,4-1,3/1,5 1,7-1,5/1,65 1,7-1,5/1,65 1,35/1,65 1,35/1,65 1,7-1,5/1,5 1,7-1,5/1,5 

Fkkrav IEG/TK Geo13 1,3-1,2/1,3 1,3-1,2/1,3 1,3-1,2/1,3 1,5-1,3/1,4 1,5-1,3/1,4 1,25/1,4 1,25/1,4 1,5-1,3/1,3 1,5-1,3/1,3 

Obs! Fördjupad utredning 

krävs 
Fckrav, IEG %-förbätt-

ring 
1,32 1,32 1,32 (1,2) (1,24) 1,27 1,27 (1,23) (1,23) 

Obs! Fördjupad utredning 

krävs 
Fkkrav IEG, %-förbätt-

ring 
1,24 1,24 1,24 (1,15) (1,19) 1,16 1,16 (1,17) (1,17) 

Fö
re

n
kl

ad
 m

et
o

d
 

UKO 4 5 5 2 4 5 4 2 3 

SBK u åtg 4 4 (3) 2 (3) 5 4 4 3 5 5 

SBK m åtg 1 1 1 4 1 3 1 4 3(2) 

SRF 2 3 2 3 1 4 2 1 2 

K-klass [mnkr] 215 215 215 11 11 80 80 206 206 

K-klass        5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Fckrav u åtg 1,37 1,33 1,32 1,72 1,29 1,34 1,37 1,64 1,48 

Fkkrav u åtg 1,27 1,23 1,22 1,5 1,26 1,24 1,27 - - 

Fckrav m åtg 1,4 1,4 1,4 1,35 1,35 1,35 1,35 1,4 1,35 

Fkkrav m åtg 1,3 1,3 1,3 1,3 1,25 1,3 1,25 - - 

"Risknivå u åtg" Hög Hög Medelhög Hög Medelhög Medelhög Medelhög Hög Hög 

"Risknivå m åtg" Låg Låg Låg Medelhög Låg Medelhög Låg Medelhög Medelhög 

C
la

es
 A

lé
n

s 
m

et
o

d
 

F0 - 1,31 - - 1,16 1,26 - - 1,90 

F1 - 1,24 - - 1,09 1,26 - - 1,04 

S-klass bef - SK0 - - <SK0 SK0 - - <SK0 

S-klass vald - SK2 - - SK3 SK3 - - SK3 

Fc krav m åtg - 1,41 - - 1,41 1,65 - - 1,49 

Fk krav m åtg - 1,29 - - - 1,40 - - - 

N
o

rs
k 

m
et

o
d
 

K-klass  
se tabell 6 

nedan 
se tabell 6 

nedan 
se tabell 6 

nedan 
se tabell 6 

nedan 
se tabell 6 

nedan 
se tabell 6 

nedan 
se tabell 6 

nedan 
se tabell 6 

nedan 
se tabell 6 

nedan 
Krav Norsk %-förbätt-

ring ur fig 1.2 1,125 1,125 1,12 1,15 1,145 1,11 1,11 1,15 1,15 
Fckrav, Norsk %-förbätt-

ring, fig 1.2 1,37 1,37 1,39 1,04 1,25 1,40 1,40 1,20 1,20 

SG
I m

et
o

d
 

K-klass (GÄU) [mnkr] - - 149 - 10 123 123 - 103 

K-klass (SGI) - - 3 - 2 3 3 - 3 

VF (%) - - 9 - 13 - 8 - 10 

S-klass u åtg (PEM) - - 4 - 5 - 5 - 5 

S-klass m åtg (PEM) - - 3 - 2 - 3 - 2 

Risknivå u åtg   
Hög 

 Hög  Hög  Hög 

Risknivå m åtg   
Medelhög 

 Låg  Medelhög  Låg 
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